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BİRİNCİ BÖLÜM 

KUR'AN'DAKi KISSALARIN KAYNAGI 





GİRİŞ 

Kur'an'ı ilgilendiren diğer meselelerde olduğu gibi 
1 Kur'an 'daki kıssalarla ilgili çalışmalar da, İs'lam'm çok 

erken dönemlerinde başlamıştır. İslam'ın ilk döneminde 
başlayan bu çalı şmalar günümüzde de devam etmekte
dir. Hatta toplum ve toplumun eğitimiyle ilgili ilimierin 
çağımızda daha bir yaygınlık ve gelişme göstermesi sebe
biyle Kur'an kıssalarım konu alan çalışmaların da hız
landığını ve çeşitlilik arzettiğini söyleyebiliriz. 

Kıssalar, çeşitli yönlerden ele alınıp işlenıneye elve
rişlidir. Tarihçiler, kıssalara kendi açılarından bakar
ken, edebiyatçılar edebi açıdan, sosyolog ve pedegoglar 
da onlara kendi açılarından bakmakta, böylece kıssa
larla ilgili bir çok eser telif edilmektedir. 

Batılıların İslam alemini istila etmeleriyle hızlanan 
müsteşriklerin İslam dini konusundaki tetkik ve araştır
maları. Kur'an'daki kıssalarla ilgili çalışmalara yeni bir 
boyut kazandırmıştır ki o da, Kur'an kıssalarının menşei 
problemidir. Dah a  açık bir ifadeyle Kur'an kıssalarınm 
vahiy eseri olup olmadığı meselesidir. Gerçi günümüz 
müsteşriklerinin Kur'an kıssalan konusunda yönelttik
leri itirazlar, Kur'an'ın indiği dönemlerde müşrik Arap
lar tarafından dile getirilmiş ve bizzat Kur'an tarafından 
cevaplandırılmıştır. Ne var ki Kur'an konusunda yeterli 
bir bilgiye sahip olmayan günümüz müslüman aydın la-
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rının bir kısmı, müsteşriklerin bu tür iddialarının etki
sinde kalmakta ve kendi dinlerinin kitabı konusunda 
yanlış kanaatıere sahip olmaktalar. 

Biz de bu bölümde Kur'an'daki kıssaların menşei 
üzerinde duracağız: Kur'an kıssaları vahiy eseri midir, 
yoksa Muhammed onları Kitab-ı Mukaddes'ten mi çal
mıştır? Kur'an'daki kıssalarla Kitab-ı Mukaddes'teki 
kıssalar arasındaki farklar nelerdir? Yahut bu kıssalar, 
Muhammed'in hayal mahsulü olabilir mi? Kur'an'ın bu 
ktssalarda an la ttığı olaylar gerçekten vukubulmuş 
mudur? 

Burada bu sorulara cevap arayacağız. 

1 0  



KUR'AN'DAKi KISSALAR 

VE KİTAB-I MUKADDES 

Kur'an kıssal arının kayn ağı, haddiz atın da 
Kur'an'ın bizzat kendisinin de kaynağını ilgilendiren .bir 
husustur. Çünkü kıssalar Kur'an'ın bir cüz'üdür. Onla
rın kaynağını vahiyden başka bir yerde aramak, 
Kur'an'ın da vahiy eseri olmadığını söylemektir. 

Kıssaların vahiy eseri olmadığı iddia edillrken aynı 
kıssalarm Kitab-ı Mukaddes'te de zikredilmiş olmasm
dan hareketle akla  gelebilecek i lk itiraz, Muhammed'in 
bu kı ssal arı Kitab-ı Mukaddes'ten çaldığı iddiasıdır. 
Nitekim b ir çok müsteşrik bu iddiada bulunmuştur. 
Mesela Macar müsteşrik Goldziher, Muhammed'in bu 
kıssaları önceki kitaplardan derleyerek kı salttığmı, 
kimi yerlerde kendisinin de onlara ilavelerde bulundu
ğunu i ddia etmektedir.1 

Müsteşriklerin ileri sürdüğü bu iddia Kur'an'ın iniş 
döneminde müşrik Araplar tarafından da ileri sürül
müştü. Kur'an-ı Kerim: «Biz onların, 'ona bir insan öğre
tiyor ' dediklerini biliyoruz. Hak 'tan saparak kendisine 
yöneldikleri adamın dili a 'cemi (Arapça değil), bu ise 
apaçık Arapça bir dildir.»2 ayetinde müşriklerin bu iddi
alarmı dile getirmekte ve onlara cevap vermektedir. 

1. lgnaı Goldzilıer, Mezahibu't-Te(siri'L-lslami, Kalıirc-1955, s. 75. 
2. Hl/Nahl, lü:-t 
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Kur'an'ın başka bir yerinde bu iddialan şöyle anla
tılmaktadır: <<Inkar edenler: 'Bu (Kur'an), yalandan 
başka bir şey değildir. (Muhammed) onu uydurdu, 
başka bir topluluk da kendisine yardım etti' dediler de 
muhakkak bir haksızlığa ve iftiraya vardılar. Dediler: 
'Evvelkilerin masalları, onları yazdırmış, sabah-akşam 
onlar kendisine okunuyor. '»3 

Kur'an-ı Kerim, zikrettiği her kıssanın sonunda 
anlatılan malumatın ancak vahiy eseri olduğu vurgula
narak doğabilecek böyle bir yanlış anlamanın önüne set 
ç ekiyor. 4 Mesela Hz. Meryem kıssası aniatıldıktan 
sonra: <<(Ey Muhammed), bunlar sana vahyettiğimiz 
gayb aleminin haberlerindendir. Meryem 'e hangisi kefil 
olacak diye kalemlerini atarlarhen sen onların yanında 
değildin; çekiştikleri zaman da sen yanlarında değil
din.»5 Yine Hz. Yusufkıssası aniatıldıktan sonra: <<(Ya 
Muhammed), bu (anlatılanlar) sana vahyettiğimiz gayb 
haberlerindendir. Onlar kararlarını verip hile yaparlar
k en sen yanlarında değildin,))6 buyurulmaktadır. 
Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen Hz. Musa kıssası
nın tafsilatlı olarak zikredildiği Kasas suresinde, kıssa 
son bulduktan sonra şöyle buyurulmaktadır: «Musa'ya o 
işi yaptığımız (yani kendisine bildirmek istediğimiz şeyi 
ona vahyettiğimiz) vakit sen 0\fukaddes Vadinin) batı 
tarafında değildin, (o hadiseyi) görenlerden de değildin. 
Fakat biz (Musa 'dan sonra) b ir çok nesiller yarattık da 
onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen Medyen 
halkı arasında oturup da ayetlerim izi onlardan 
oku(yarah öğren)miyordun. Fakat (onları sana) gönde
ren biziz. (Musa 'ya) seslendiğimiz zaman sen Tur 'un 

3. · 25/Furkan, 4-5. 
4 .  Said Ramazan el-Buti, Min Revaii'l-Kur'an, Dımaşk-1970, s .  

176. 
5. a/Aiu 1mran, 44. 
6. 12/Yusuf, 102. 
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yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak 
(orada geçenleri sana bildirdik) ki senden önce kendile
rine bir uyarıcı (peygam ber) gelmemiş olan toplumu 
uyarasın; belki düşünüp öğüt alırlar.>/ 

Kur'an'ın indiği dönemde, Kur'an'ın ve kıssalannın 
menşeinin Kitap Ehli olduğu iddiası, müşrik Arap
lar'dan geliyordu. Ne Yahudiler'in, ne de Hıristiyanlarm 
böyle bir iddiası vardı. B öyle bir iddianın tutarlı bir tarafı 
bulun saydı, o dönem Yahudi ve Hıristiyanları bunu ileri 
sürerlerdi. 

Ehl-i Kitabın itirazı, Peygamberin aslında İsrailo
ğullarından gelmesi gerektiği şeklindeydi. Bu sebeple 
onlar, kendilerinden olmayan Muhamtned'e vahyi getir
mesi sebebiyle Cebrail'e düşmanlık ediyorlardı.8 Büyük 
bir inatla: «Bize indirelene inanırız.»9 başkasına değil, 
diyorlardı. Kur'an-ı Kerim, bu inatlarını dile getirdikten 
sonra, h addizatında onların, Muhammed'in peygamber 
olduğunu bildiklerini ,  ama bile bile inatlarında ısrar 
ettiklerini belirterek şöyle buyurmaktadır: «Kendile
rine kitap verdiklerinıiz, onu (Peygamberi), oğullarını 
tanıdıkları gibi tanırlar, ama yine de onlardan bir grup, 
bile bile gerçeği gizlerler.» 10 , 

Ne g ariptir ki Kur'an'ın iniş döneminde, onun Kitap 
Ehlinden çalma olduğunu Kitap Ehli olmayan mü şrik 
Araplar ileri sürerken ve Kitap Ehli o gün böyle bir iddi
ada bulunmazken gÜn ümüz Yahudi ve Hıristiyan müs
teşrikleri aynı iddiayı ileri sürebilmekteler.11 

7. 28/Kasas, 44-46. 
8. 2/Bakara, 97. 
9. 2/Bakara, 91. 
10. 2/Bakara, 146. 
ll. Müsteşriklerin bu lür iddialan konusunda daha geniş bilgi için, 

bkz.: Rcşid Rıza, el-Vahyu 'l-Muhammedi, Bcyrui-1971, s. 87-
106; Tihami Nckrc , Saykuluciyyetu 'l-Kıssa (i'l-Kur'an, Tunus-
1974, s. 6 1-77; Muhammed Bcyyumi Mchran, Dırasalun Tari
hiyye mine'l-Kur'ani 'l-Kerim [ı Biladi'l-Arab, Suudi Arabisian-
1980,  1/47. 
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Peygamber (s)'in ümmi olduğu tarihi bir vakıadır. 
Aralarında yetişip büyüdüğü toplum da Yahudi ya da 
Hıristiyan olmadığı gibi onların bilgisine de sahip 
değildi. Mekke'de mevcut ve sayı ları bir elin parmak 
sayısını geçmeyen Hınstiyan l ar , zengi n  bazı Araplar'ın 
hizmetinde çalışıyorlardı . Toplumda borlanan bir takım 
işlerle meşgul oluyorlardı. Ayrıca kendi toplumlarının 
dışında yaşayan bu kişiler, kendi dinleri hakkında bilgi
leri bulunmayan cahil kişil er idiler. Kaldı ki bunların 
konuştukl ari dil de Arapça d eği1d i ve Peygamber 
Muhammed (s) Arapça'dan b aşka bir dil bilmiyordu. O 
dönemde ne Tevrat, ne de İncil Arapça'ya tercüme edil
mişti. Tevrat'ın bilinen ilk Arapça tercümesi miladi 718 
yılmda ya pılmıştır. İncil'in tercümesi ise ancak ondoku
zu

,
ncu asırda gerçekleşmi ştir.12 

Tevrat ol sun, İncil ol sun, asılları i tibarıyle, ilahi 
kitaplardır. Bu sebeple kıssalarmın, Kur'an'daki kıssa
l arla bazı benzerlikler arzetmesi tabiidir. Ne var ki bu 
kitaplar zamanla tahrife uğramış; hak-batıl karışımı 
kitaplar durumuna düşmüşlerdit. Kıssaların da bu tah
riften nasibini almış olması tabiidir. İ şte bu sebeple dik
katli b ir okuyucu, Kur'an kıssalanyla Kitab-ı Mukad
des'teki kıssaların hedef, üslup ve muhteva bakımından 
bir takım farklılıklar arzettiğini ve Kitab-ı Mukaddes'in 
Kur'an kıssalarına kaynaklık edemeyeceğini rahatlıkla 
müşahade edebilir. 

1. Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki 
Kıssaların Mukayesesİ 

Kitab-ı Mukaddes'teki kıssalar, tarihi bilgi verme 
görünümündedir. O denli teferruata yer verilmektedir 
ki, kıssalardan alınacak ibret, bu teferruat içerisinde 

-------·--� 12. Muhammed Beyyumi Mehran, a. g. e., I/50-51. 
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boğulmuştur. Ayrıca her akl-ı selim sahibinin rahatlıkla 
reddedebileceği b ir takım sapıklık ve çeli şkiler Kitab-ı 
Mukadde s'te yer alan kıssalarda mevcuttur. 

Kur'an-ı Kerim kıssalannda i se hedef, tarihi bilgi 
vermek değildir. Nakledilen olayların teferruab üze 
rinde durulmamıştır. 

Bu iddi alarımızı i spatlamak i çin hem Kur'an, hem 
de Kitab-ı Mukadde s'te zikredilen bi r-iki kıssayı muka
yesc edelim . 

a. Hz. Adem Kıssası 
Bu kıssa, Kur'an-ı Kerim'in Bakara, A'raf, İ sra , 

Kehf ve Tah a  surelerinde Hz. Adem'in ismi zikredilerek 
ve sıfatları anılarak anlatılmaktadır. I-Iicr ve Sad surele
rinde ise, sadec e sıfatı zikredilerek geçmektedir. Bütün 

bu yerlerde aynı olay söz konusu edilmiştir. Sadece kul
lanılan lafızlarda bir takım farklılıklar vardır.13 

Tevrat'ta i se ,  bu kıssa Tekvin bölümünün birinci , 

ikinci ve üçüncü bablarında anlatılmıştır . 

Konuyu uzatmamak için Kur'an-ı Kerim'den sadece 
Bakar a  sure siryİn ilgili ayetler ini, Tevrat'ın da Tekvin 
bölümünün ikinci ve üçüncü bablanndan nakiller yapa
cağız. 

Kur'an (Bakara: 30-39) 

30. Bir zamanlar Rabbin, meleklere: "Ben yeryüzünde 
b ir halife yaratacağım. demişti. (Melekler): 
"Orada bozguncııluk yapacak, kan dökecek biri
sini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih 
ediyor ve seni takdis ediyoruz!" dediler. (Rabbin): 
"Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi. 

13. Abdulvahhab cn-Ncccar, Kasasıı'l-Enbiya, Mektehctu Dari't
Turas, Kahire (Tarihsiz), s. 13. 
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31. Adem 'e isimlerin tümünü öğretti, sonra onları 
meleklere sunup: "Haydi dOğru iseniz onlann isim
lerini bana söyleyin" dedi. 

32. Dediler ki: "Sen yücesin (ya Rab); bizim senin bize 
öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz 
sen bilensin, hakimsin." 

33. (Allah) dedi ki: "Ey Adem, bunlara onlann isimle
rini haber ver." (Adem), bunlara onlann isimlerini 
haber verince (Allah): "Ben size, ben göklerin ue 
yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı ue içi
nizde gizlediğinizi bilirim, dememiş miydim?" 
dedi. 

34. Meleklere: "Ade m 'e secde edin" demiştik, hemen 
secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi, inkar
cılardan oldu. 

35. Dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun, 
ondan dilediğiniz yerde bol bol yeyin, ama şu ağaca 
yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!" 

36. Derken şeytan onlar(ın ayağ�nı) oradan kaydırdı, 
içinde bulundukları (nimet yurdu)ndan çıkardı. 
(Biz de) dedik ki: "Birbirinize düşman olarak inin. 
Sizin, yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lazım
dır." 

37. Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı (onlarla 
amel edip Rabbine yalvardı, O da) bunun üzerine 
onun teubesini kabul etti. Şüphesiz O, teubeyi çalı 
kabul edendir, çok esirgeyendir. 

38. Hepiniz oradan inin" dedik. "Yalnız (iyi bilin ki) 
size benden bir hidayet geldiği zaman, kimler 
benim hidayetime uyarsa artık onlara bir korku 
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

39. İnkar edip ayetlerimiz i yalanlayanlar ise ateş hal
kıdır, onlar orada ebedi kalacaklardır. 
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Tevrat (Tekvin: 2-3) 

BAP2 

1- Ve gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam 
olundu. 2- Ve Allah yaptığı işi yedinci günde 
bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istira
hat etti. 3- Ve Allah yedinci günü m übarek kıldı, ve 
onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün 
işten o günde istirahat etti. 
4� RAB ll llah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıl
dıkları zaman, göklerin ve yerin asıllan bunlar
dır. 5- Ve henüz yerde bir kır {idam. yohtu, ve bir kır 
otu henüz bitmemişti; çünkü RAB Al lah yerin üze
rine yağm ur yağdırmanııştı; ve top rağı işiemek 
için adam yoktu; 6- ve yerden buğu yükseldi, ve 
bütün toprağın yüziinü suladı. 7- Ve RAB Allalı 
yerin toprağından adwnı yaptr., ve onun bumuna 
hayat nefesini üflcdi; uc adarrı yaşıyan canlı oldu . 
8- Ve RAB Allah ıwrka doğru Aden 'de bir bahçe 
dikti; ve yap tığı adamı oraya 1-wydu .  9- Ve RAB 
Allah görünüşü güzel ve  yenilmesi iyi olan her 
ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyi
lilr, ve kötülüğü b ilme ağacını yerden bitirdi. 10- Ve 
bahçeyi sulamak için Aden 'den bir ırmak çıktı; . ve 
oradan bölündü, ve dört kol oldu. 11- Birinin adı 
P işondu r; kendisinde altın olan bütü n Hav ila 
diyarını kuşatır; 12- ve bu diyarın altını iyidir; 
orada ak günnük ve al-lik taşı vardır. 13- Ve ilünci 
ırmağın adı Gihondur; bütün Kuş iZ ini kuşatan 
odur. 14- Ve üçüncü ırmağın adı Dicle 'dir; Aşur'un 
önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat 'tır. 
15- Ve RAB Allah adamı aldı, baksın ve onu koru 
sun diye Aden bahçesine koydu.  16- Ve RAB Allah 
adam a emredip dedi: Bahçenin her ağacından 
istediğin gibi ye; 17- Fakat iyilik ve kötülüğü bilme 
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ağacından yemiyeceksin; çünkü ondan yediğin 
günde mutlaka ölürsün. 
18- Ve RAB Allah dedi: Adamın yalnız olması iyi 
değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. 
19- Ve RAB Allah her kır hayvanını, ve göklerin her 
kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad kayaca
ğını görmek için adama geti-rdi; ve adam her biri
nin adını ne koydu ise, canlı mahlukun adı o oldu. 
20- Ve adam bütün sığırlara, ve göklerin kuşla
ruıa, ve her kır hayvanına ad koydu; fakat adam 
için kendisine uygun yardımcı bulunmadı. 21- Ve 
RAB Allah adamın üzerine derin uyku getirdi, ve o 
uyudu; ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı, 
ue yerini etle kapladı; 22- ve RAB Allah adamdan 
aldr.ğı kaburga kemiğinden bir kaduı yaptı, ue onu 
adama getirdi. 23- Ve adam dedi: Şimdi bu benim 
llemilılerimden bir kemik, ve etirnden bir ettir; 
buna Nisa denilecek, çünkü o İnsandan alındı. 24-
Bunun için insan anasını ve babasını br.rakacak, 
ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır. 
25- Ve adam ve karısı, ikisi de çıplaktılar, ve utanç
ları yoktu. 

BAP3 
1- Ve RAB Allah 'ın, yaptığı bütün kır hayvanları
nın en hilekarı olan yılandı. Ve kadın geldi: Ger
çek, Allah: Bahçenin hiç bir ağacından yemiyecek
siniz dedi mi? 2- Ve hadın yılana dedi: Bahçenin 
ağaçlarının meyvasından yiye'biliriz; 3- fakat bah
çenin ortasında olan ağacın meyvası hakkında 
Allah: Ondan yemeyin, ve ona dokunmayın k i, 
ölmiyesiniz, dedi. 4- Ve yılan hadına dedi: Katiyen 
ölmezsiniz; 5- Çünkü Allah bilir ki, ondan yediği
niz gün, o vahit gözleriniz açılacak, ve iyiyi ve 



kötüyü bilerek Allah gib i  olacaksınız. 6- Ve kadın 
gördü ki, ağaç yemek için iyi, ve gözlere hoş ve anla
yışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı; ve onun 
meyvasından aldı ve yedi; ve �?endisi ile beraber 
kocasına da verdi, o da yedi. 7- İkisinin de gözleri 
açıldı, ve kendilerinin çıplak olduklannı bildiler; 
ve incir yaprakları dikip kendilerine ônlük yaptı
lar. 8- Ve günün serinliğinde bahçede gezmekte 
olan RAB Allah 'ın sesini işittiler; ve adamla karısı 
RAB Allah 'ın yüzünden bahçenin ağaçları arasına 
gizlendiler. 
9- Ve RAB Allah adama seslenip ona dedi: Nerede
sin? 10- Ve o dedi: Senin sesini bahçede işittim, uc 
korktum, çünkü ben ç1plaktım, ue gizlendim. I I
Ve dedi: Çıplak oldnğunu sana kim bildirdi? 
Ondan yeme, diye sana cmrcttiğinz aiJaçtan ycdin 
m i ?  12- Ve ada m  dedi: Yanıma verdiğin kadrn o 
ağaçtan bana verdi, ve yedim. 13- Ve RAB Allah 
kadına dedi: Bu yaptıfjın nedir? Ve kadın dedi: 
Yılan beni aldattı, ve yedim. 14- Ve RAB Allah 
yılana dedi: Bunu yaptığın için, bütün sığırlardan 
ve bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin; kar
nın üzerinde yürüyeceksin, ve ömrünün bütün 
günlerinde topruh yiyeceksin; 15- uc seninle kadın 
arasına, ve senin zürriyctinle onun zürriyeti ara
sına düşmanlık koyacağım ?  o senin başına saldı
racak, ve sen onun topuğuna saldıracaksın. 16-
Kadına dedi: Zahmetini ve gebefiğini ziyadesiyle 
çoğaltacağım; ağrı ile evlat doğuracaksın; ve arzun 
kocana olacak, o da sana hakim olacaktır. 17- Ve 
Ademe dedi: Karının sözünü dinlediğin ve: Ondan 
yemiyeceksin, diye sana emrettiğinı ağaçtan yedi
ğin için toprak senin yüzünden lanetli oldu; ömrü
nün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin; 
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18- ve sana diken ve çdı bitirecek; ve kır otunu yiye
ceksin; 19- toprağa dönünceye kadar, alnının 
teriyle ek mek yiyeceksin; çünkü ondan alındın; 
çünkü topraksın, ve toprağa döneceksin. 20- Ve 
adam karısının adını Havva koydu; çünkü bütün 
yaşayanların anası oldu. 21- Ve RAB Allah Adem 
için ve karısı için deriden kaftan yaptı, ve onlara 
giydirdi. 
22- Ve RAB Allah dedi: İşte, adam iyiyi ve hötüyü 
bilmellte bizden biri gibi oldu; ve şimdi elini uzat
masın ve hayat ağacından almasın, ve yemesin ve 
ebediyen yaşamasın diye, 23- böylece RAB Allah 
onu Aden bahçesinden, kendisinin içinden aldığı 
toprağı işlernek için ç1.kardı. 24- Ve adamı kovdu; 
ı:e hayat ağacının yolunu horumal? için, Aden bah
çesinin şarkına Kerubileri, ve her tarafa dönen 
kılıcın alevini Jwydu. 

Şimdi bu iki anlatımı birbiriyle karşılaştıralım: 
a- Kur'an'ın anlatımında Allah her şeyden haber

dardır. İnsan soyunun yeryüzünde fitne ve  fesat çıkara
ca ğını önceden bilmektedir. Ama i n sa n  bunların 
yanında iyi şeyler de yapacaktır. Bu sebepledir ki Allah, 
meleklerin itirazlarına " sizin bilmediklerinizi ben bili
rim" demektedir.14 

Tevrat'ın anlatımında ise, sanki Allah olup bitenler
den haberdar değildir. Çalılıkların arkasına saklanan 
Adem ile Havva'yı hem de günün serinliğinde bah çed e 
gezinirken aramaktadır. 

b- Kur'an'ın anlatı mında kıssa ,  çok özet ve dini açı
dan ibret alınacak yönleriyle anlatılmaktadır. 

Tevrat'ta ise o kadar teferruata yer verilmektedir ki 
ibret almacak yönler bu teferruat arasında adeta kayb�l
muştur. ------- ---
14. lbnu'l-Cevzi, Ebu 'l-Ferac, ci-Tabsira, Mısır-1970, I/14. 
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c- Kur'an'd a  aldatanın şeytan, ilk aldananın da Hz. 
Adem olduğu belirtilirken 15 Tevrat'ta aldatanın yılan , ilk 
aldananın d a  H avva olduğu ifade edilmektedir. 

d- Tevrat, Adem'in isyan ı  yüzünden lanet okumak
tadır, Kur'an'da ise kıssa bir u mutla son bulmaktadır. 
Yeryüzünün in san için bir mesken olduğu, yeryüzünün 
istifadesine arzedilmesinden d olayı insanın Allah'a şük
retmesi gerektiği anlatılmaktadır.16 

e- T evrat, Adem'in işlediği suçtan dolayı soyunu da 
sorumlu tutmaktadır. H atta HHi stiyanlar bu eb edi 
gün ahtan insan l an kurtarmak için Hz. İsa'nın çaı·mıha 
gerildiğini söylerler. Doğan çocukinn vaftiz etmelerinin 
sebebi budur . Onlara göre vaftiz edilmeden ölen kişi, bu 
ebedi günahı yüklenmiş olarak ölür. Kur'an ne Adem kıs
sasında, ne de başka bir yerde böyle bir anlayışı kabul 
etmemekte, işlenen her suçun şahsiliğini kabul etmek te
dir. 

f- Tevrat, meleklerin Hz. Ad em'e secde ettiklerin
den, İblis'in secde etmekten imtina ettiğinden bah setme
mektedir. Hz. Adem ile Havva'nın tevbe ettiğine dair de  
Tevrat'ta herhangi bir  m alumat yoktur. 

g- Tevrat'a göre Adem'e yasaklanan ağaç, bilgi ağa
cıdır. Yüce Allah kendisine "bu ağaçtan yediğin takdirde 
ölürsün" buyurmuştur. Ade m  o ağaçtan yediğinde de 
y üce Allah: "Artık bizden biri oldu" buyurmuş, bari hayat 
ağacından yiyip ölümsüzleşmesin diye çare aramaya 
koyulmu ştur. 

Böylece mevcut Tevrat'a g öre, Allah ile insan ara
sında temelde bir çatışma vardır ve o da insanm b ilgi 
sahibi olmasıdır. Allah, insan ın b ilgi sahibi olmasını 
istememektedir. Herhalde Orta Ç ağ'd a kilisenin il i m  

15. Aynca bkz.: 20/faha, 120. 
16. İsmail Hakkı İzmirli, Islam-Türk Ansiklopedisi, İst.-HJ40, 1'92. 
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adamlanila karşı takındığı tavnn temelinde bu anlayış 
yatmaktadır. 

Kur'an'da ise, Adem'e ilmi öğretenin bizzat Allah'ın 
kendisi olduğu ifade edilmektedir . Ayrıca Kur'an her 
vesileyle ilmi teşvik etmektedir. 

Mukayesenin şıklarını arttırmak mümkündür, 
ancak okuyucu da benzeri farklılıkları rahatlıkla görebi
lir. 

b. Hz. Nuh Kıssası 
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un kıssası, tafsilatlı ola

rak A'raf, Hud, Mu'minun, Şuara, Kamer ve Nuh surele
rinde zikredilmektedir. 

Tevrat'ta ise, Tekvin bölümünün 6. ,  7., 8., ve 9. bab
larında anlatılmıştır. 

Biz burada sadece "Tufan"ın sözkonusu edildiği 
kısımların bir mukayesesini yapacağız.17 

Kur'an (Hud .U/36·49): 
«Nuh 'a vahyolundu ki: 'Kav minden, inanmış 
olanlardan başka kimse inan mayacak, onların 
yaptıklarından dolayı üzülme! Gözlerimin önünde 
ve vahyimiz gereğince gemiyi yap ve zulmedenler 
hakkında bana hitabetnıe (onların kurtuluşu için 
bana yalvarma) onlar mutlaka boğulacaklardır! ' 
Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler 
yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. 'Siz 
bizimle alay ederseniz, sizin alay ettiğiniz gibi biz 
de sizinle alay edeceğiz.' dedi. 'Yakında bileceksi
niz: İnsanı rezil eden azab kime geliyor, sürekli 
azab kimin başına konuyor? ' Nihayet emrimiz 
gelip de tandır kaynayınca dedik ki: 'Her şeyden 

17. Tufan hadiscsi Hint, İran ve Yunanlllann mitolojileıinde de zik
redilmcktcdir. [Bkz.: Tabatiıbai, el-Mizan (i Tefsiri'l-Kur'an, 
Kum (Tarih siz), X/257-258.1 



ik işer çifti ve  (boğulması) hakkında (ezeli) 
söz(ümüz) geçenler hariç olmak üzere aiZeni ve ina
nanları gemiye yükle! '  Zaten onunla beraber ina
nanlar pek azdı. 'Haydi, gemiye binin, dedi, onun 
akıp g itmesi de durmas ı  da A llah 'ın adıyladır. 
Rabb im  elbette bağışlayan esirgeyendir. ' Gemi, 
onları dağlar gibi dalga(lar) arasuıdan geçirirken 
Nuh, bir kenarda duran oğluna: Yavrum, bizimle 
beraber bin, kafirlerle beraber olma!' diye seslendi. 
(Oğlu) Dedi ki: "Ben bir dağa sığınacağun, o beni 
sudan korur. "  Dedi ki: "Bugün Allah 'ın emrinden, 
esirge_yen olan (Allah)dan başlw bir lwruyucu yok
tur." Ve ikisinin arasına dalga girdi, böylece o da 
boğulanlardan oldu. Denildi hi: "Ey yer, suyunu 
yut ve gök, sen de tut. Su çcli� ildi, i�: b itiril iverdi, 
(gemi de) Cudi (dağı) üstünde durdu uc zalimler 
topluluğuna da: "Uzak olsunlar" denildi. Nuh, 
Rabb ine seslendi. Dedi ki: "Rabb im, ş üphesiz 
benim oğlum ailemdendir ue senin va 'din de doğ
rus u  haktır. Sen hakimferin lıakimisin. (Allah): 
'Ey Nuh, dedi, o senin ailenden değildir. O(nun 
yaptığı), yaramaz iştir JWmediğin bir şeyi benden 
isteme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim. 
(Nuh) dedi ki: 'Rabhi111. bilmediğim bir şeyi senden 
isternekten sana sığ1 n 1 n nı. Eğer beni bağı,1c.;lamaz, 
bana acımazsan ziyuna uğrayanlardan olurum!' 
'Ey Nuh, denildi, sann ue seninle beraber olanlar
dan (türeyecek) ünwıetfae esenlik ve bereketlerle 
(gem iden) in. Ama 1 :·w n i n le beraber olanlardan 
gelecek) öyle ümmetler mr ki, onları bir süre yaşa
tacağız, sonra onlara bizden acı bir azab dokuna
caktır. ' (Ey Muhammed), bunlar sana vahyettiği
miz gayb haberlerindendir. Ne sen, ne de kavmin, 
daha önce bunları bilmiyordunuz. O halde sabret, 
sonuç müttakilerindir.» 
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Tevrat (Tekvin, 6/13-22; 7/1-24; 8/1-22): 

BAB 6 
13- Ve Allah Nuh'a dedi: Önüme bütün beşerin 
sonu geldi; çünkü onların sebebiyle yeryüzü zorba
lıkla dold-u, ve işte ben onları yeryüzüyle beraber 
yok edeceğim. 14- Kendine gofer ağacından bir 
gemi yap; gemide odalar yapacaksın, ve onu içer
den ve dışardan ziftle ziftleyeceksin. 15- Ve onu 
şöyle yapacaksın: geminin uzunluğu üç yüz arşın; 
genişliği elli arşın, ve yüksekliği otuz arşın olacak
tır. 16- Gemiye ışıklık yapacaksın, ve onu yukarı 
doğru bir arşına tamanılayacaksın; ve geminin 
kapısını yap tarafına koyacaksın; alt, ikinci ve 
üçüncü katlı olarak onu yapacaksın. 17- Ve ben, 
işte ben, göklerin altında kendisinde hayat nefesi 
olan bütün beşeri yok etmek için yeryüzü üzerine 
sular tufanı getiriyoum; yeryüzünde olanların 
hepsi ölecektir. 18- Fakat seninle ahdimi sabit 
kılacağını; ve sen ve seninle beraber oğulların, ve 
senin harın, ve oğullarının karıları gemiye girecek
siniz. 19- Ve seninle beraber sağ kalmak için her 
yaşayan, b ütün beden sahibi olanlardan, her 
nevinden ikişer olarak gemiye getireceksin; erkek 
ve dişi olacaklar. 20- Cinslerine göre kuşlardan, ve 
cinslerine göre sığırlardan, cinslerine göre top
rakta her sürünenden, her nevinden ikişer olarak, 
sağ kalmak için sana gelecekler. 21- Ve sen yenilen 
her yemekten kendine al, ve yanına topla, ve sana 
ve onlara da yiyecek olacaktır. 
22- Ve Nuh Allah 'ın kendisine enırettiği her şeye 
göre yaptı; öyle-yaptı. 

BAP 7 
1- Ve RAB Nuh 'a dedi: Sen bütün evindekilerle 



gemiye gir; çünkü seni önümde bu nesil içinde salih 
gördüm. 2- Bütün yeryüzü üzerinde zürriyetlerinin 
sağ kalması için, kendine her temiz hayvandan, 
erkek ve onun dişisi olarak yedişer, ve temiz olma
yan hayvanlardan erkek ve onun dişisi olarak iki
şer; 3- göklerin kuşlarından da erkek ve dişi olarak 
yedişer yedişer alacaksın. 4- Çünkü ben yedi gün 
sonra, yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece yağmur 
yağdıracağım; yapmış olduğum her yaşayan şeyi 
toprağın yüzü üzerinden sileceğim. 5- Ve Nuh 
RABBİN kendisine bütün emrettiğine göre yaptı. 
6- Ve yeryüzü üzerinde sular tufanı olduğu. zaman, 
Nuh altı yüz yaşında idi. 7- Ve tufanın suları 
yüzünden, Nuh, ve oğulları, ve karısı, ve oğulları
nın karıları kendisiyle beraber gemiye girdiler. B
Allahın Nuh 'a emretmi1c; olduğuna göre temiz hay
vanlardan ve temiz olmıyan hayvanlardan ve kuş
lardan ve toprak üzerinde sürünenierin hepsin
den, 9- erkek ve dişi olarak ikişer ikişer gemiye 
Nuh 'un yanına girdiler. 10- Ve vaki oldu ki, o yedi 
günden sonra tufanın suları yeryüzü üzerinde idi. 
ll- Nuh 'un ömrünün altı yüzüncü senesinde, 
ikinci ayda, ayın on yedinci gününde, o günde 
büyük enginin bütün kaynakları yarıldılar, ve gök
lerin pencereleri açıldılar. 12- Ve yeryüzü üzerine 
kırk gün kırk gece yağmur yağdı. 
13- Tam o günde Nuh, ve Nuh 'un oğulları, Sam ve 
Ham ve Yafes, ve Nuh 'un karısı, ve oğullarınin üç 
karısı kendilerile beraber gem iye girdiler; 14-
onlar, ve kendi cinsine göre her hayvan, ve cinsle
rine göre bütün sığırlar, ve cinsine göre toprak üze
rinde her sürünen, ve cinsine göre her kuş, her çeşit
ten her k uş girdiler. 15- Ve kendisinde hayat nefesi 
olan her bedenden ikişer ikişer gemiye, Nuh 'un 
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yanına girdiler. 16- Ve girenler Allah'ın onda 
emrettiği gibi bütün beden sahiplerinden, erkek ve 
dişi olarak girdiler, ve RAB onun üz�rine kapıyı 
kapadı. 17- Ve yer üzerinde kırk gün tufan oldu, ve 
sular çoğalıp gemiyi kaldırdılar, ve yerden kalktı. 
18- Ve sular yükseldiler, ve yer üzerinde ziyadesile 
çoğaldılar; ve gemi suların yüzü üstünde yürüdü. 
19- Ve yer üzerinde sular pek çok yükseldiler, ve 
bütün gökler altında olan bütün yüksek dağlar 
örtüldüler. 20- Sular on beş arşın daha yükseldiler 
ve dağlar örtüldüler. 21- Ve yer üzerinde hareket 
eden bütün beden sahipleri, gerek kuşlar, gerek 
sığırlar, ve hayvanlar, ve yer üzerinde her sürünen, 
ve her adam öldü; 22- bütün karada olanlardan, 
b urunlarında hayat ruh unun nefesi olanların 
hepsi öldüler. 23- Ve adamdan sığırZara kadar, 
sürünenZere kadar, ve göklerin kuşlarına: kadar, 
yeryüzü üzerinde yaşıyan her şey silindi; ve yeryü
zünden silindiler, ve yalnız Nuh ve kendisiZe bera
ber gemide olanlar kaldılar. 24- Ve yüz elli gün 
sular yer üzerinde yükseldiler. 

BAPB 
1- Ve Allah Nuh'u, ve onunla berabergemide olan 
bütün hayvanları, ve bütün sığırları hatırladı; ve 
Allah yerin üzerinden bir rüzgar geçirdi, ve sular 
alçaldı; 2- ve enginin kaynakları ile göklerin pence
releri kapandilar, ve göklerden yağm urun ardı 
kesildi; 3- ve gittikçe sularyerden çekildiler; ve yüz 
elli gün bittikten sonra, sular azaldılar. 4- Ve gemi 
yedinci ayda, ayın on yedinci gününde, Ararat 
dağları üzerine oturdu. 5- Ve sular onuncu aya 
kadar, gittikçe azaldılar; onuncu ayda, ayın 
birinde, dağların başları göründüler. 



6- Ve vaki oldu ki, kırk gün bittikten sonra, Nuh 
yapmı$ olduğu geminin penceresini açtı; 7- ve kuz
gunu gönderdi, ve o, yerde sular kuruyuncaya 
kadar, öteye beriye gitti. 8- Ve sular toprağın yüzü 
üzerinden eksiidi m i  diye görmek için, yanından 
güvercinini gönderdi; 9- fakat güvercin ayağının 
tabanına bir isiirahat yeri bulmadı, ve gemiye 
onun yanma döndü; çünk ü  sular bütün yer üze
rinde idiler; ve elini uzatıp onu tuttu, ve onu kendi 
yanına gemiye aldı. 10- Ve diğer yedi gün daha bek
ledi; ve güvercini gemiden tekrar gönderdi; 11- ve 
akşam vakti güvercin onun yanına girdi; ve işte, 
ağzın<j,a yeni hoparılmış zeytin yaprağı vardı; ve 
Nuh suların yeryüzünden eksiimiş olduklarını 
bildi. 12- Ve diğer yedi gün daha bekledi, ve güver
eini gönderdi; ve artık tekrar kendisine dönmedi. 
13- Ve vaki oldu ki, altı yüz birinci yılında, birinci 
ayda, ayın b irinde yer üzerinden sular kurudular; 
ve Nuh geminin örtüsünü kaldırdı, ve baktı, ve işte, 
toprağın yüzü kurumuştu. 14- Ve ikinci ayda, ayın 
on yedinci gününde, yer kuru idi. 15- Allah Nuh 'a 
Söyleyip dedi: 16- Sen, ve senin lwrın, ve oğulların 
ve oğullarının karıları seninle beraber gemiden 
çıkın. 17- Seninle beraber olan her beden sahibi, 
her yaşıyan şeyi, gerek lwşları, gereh sığırları, 
gerekse yer üzerinde her sürüneni kendinle beraber 
çıkar; ta k i, onlar yerde türesinler, ve semereli olup 
yer üzerinde çoğalsın/ar. I 8- Ve Nuh, lwndisile 
beraber oğulları, ve karısı, ve oğullarının karıları 
çıktılar; 19- her hayvan, her sürünen şey, ve her 
kuş, yer üzerinde her hareket eden şey, nev ilerine 
göre gemiden çıktılar. 
20- Ve Nuh RABBE bir mezbah yaptı, ve her temiz 
hayvandan, ve her temiz kuştan aldı, ve mezbalı 
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üzerinde yıkılan takdimeler arzetti. 21- Ve RAB 
hoş kokuyu kokladı; ve RAB yüreğinde dedi: Ada
mın yüzünden artık toprağı tekrar lanetlemeyece
ğim; çünkü adamın yüreğinin tasavvuru gençli
ğinden beri kötüdür; ve artık her yaşıyan şeyi, etti
ğim gibi, tekrar vurmıyacağım. 22- Yerin bütün 
günlerinin devamınca, ekme ve biçme, soğuk ve 
sıcak, yaz ve kış, gündüz ve gece kesilmiyecektir. 

İki anlatım arasındaki bariz farklar: 
a- Adem kıssasında olduğu gibi Tevrat burada da 

teferruata dalmakta; geminin hacrnini, hangi ağaçtan 
yapıldığım, tufanda suyun ne kadar yükseldiğini vs. gibi 
hususlan nakletmektedir. 

Kur'an-ı Kerim ise, sadece ibret alınması gereken 
hususlar üzerinde durmaktadır. 

b- Kur'an-ı Kerim, Hz. Nuh'un gemiye binmeyen bir 
oğlundan bahsetmektedir ki, Tevrat'ta böyle bir oğlunun 
olduğuna dair bir kayıt yoktur. 

c- Kur'an, tufanın yeryüzünün tamamını kapladı
ğından bahsetmemektedir. Tevrat'ta ise, yeryüzünün 
tamamının sular altında kaldığı ifade edilmektedir.18 

d- Tevrat'a göre gemiye binen ve tufandan kurtulan
lar Hz. Nuh ile onun eşleri ve oğulları ile oğullarının eşle
ridir. Kur'an'da ise gemiye· binip kurtulanların iman 
eden kişiler olduğu bildirilmekte ve bunların -şayılan az 
da olsa- Hz. Nuh'un ailesinden ibaret olmadığı anlatıl
maktadır. 

e- Tevrat'ta tufandan sonra yüce Allah'ın pişmanlık 
duyduğu ve bir daha yeryüzünde böyle bir tufanı. yarat
mayacağı anlatılmaktadır. Kur'an'ın hiç bir yerinde yüce 

18. Haddizatında o ı,rün için insanlar, yeryüzünün belli bir bölgesinde 
yaşıyorlardı ve helak edilmeleri için yeryüzünün tamamının 
sular aliında kalması gerekli değildir. 

28 



Allah'ın yaptığından dolayı pi şmanlık duyduğuna dair 
bir ifade yoktur. Yüce Allah böyle bir şeyden münezzeh
tir. 

f- Tevrat, tufandan kurtul m a sı sebebiyle Hz. 
Nuh'un takdim ettiği kurbanlarm etlerini kızartmasıyla 
kız artılan etierin kokularının Allah'a gitmesi üzerine 
yüce Allah'm bu güz el et kokularını kokladıktan sonra 
gazabının dindiğini ve hoşnut olduğunu anlatmaktadır. 
Kur'an, Yahudilerin bu anlayışlanm reddederek şöyle 
buyurmaktad ır: <<Onların ne etleri, ne de kanları Allah 'a 
ulaşır; fakat O 'na sadece sizin takua.nız ula.şır.»19 

Naklettiğimiz bu iki misalden de anlaşılacağı gibi 
Kur'an kıssal an yalnız hedef açısmdan değil, üslup ve 
muhteva açısından da Kitab-ı Mukaddes'in kıssaların
dan bir takım farkhhklar arzetmektedir. Hem Kur'an'ın, 
hem de Kitab-ı Mukaddes'in bütün kıssalanrıı ele alıp 
incelemek bu ç alışmanın sınırlarını çok aşacağmdan, 
ar adaki farklılıkları vurgulamak açısından Kitab-ı 
Mukaddes'in kıssal arında, Kur'an'ın inanç sistemiyle 
bağdaşmayan bazı hususları nakletmekle yetineceğiz: 

İn anç prensiplerinin en önemlileri, hiç şüphesiz 
Allah'a ve peygamberlere iman ilkeleridir. Bu nedenle 
bu iki ilke üzerinde durmayı uygun gördük. 

2. Tevrat'a Göre Allah 

Biz burada mevcut Tevrat 'ın Allah hakkında ileri 
sürdüğü v e  Kur'an'la bağduşması mümkün olmayan 
hususlar üzerinde duracağız . 

Mevcut muharref Tevrat'ın bir çok yerinde Allah 
insana benzetilmektedir; yorulur, dinlenir, uyur, uyanır, 
yaptıklarının bi r kı smına pişman olur, aldatılır, ava 
gider, güreşir vs. 

19. 22/Hac, 37. 
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Tevrat'ın girişi durumunda olan Tekvin bölümünün 
birinci babında şöyle denilmektedir: 

«Ve Allah dedi : Suretimizde, benzeyişimize göre 
insan yapalım; ve denizin balıklanna, ve göklerin kuşla
rına, ve sığırlara, ve bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen 
her şeye hakim olsun. Ve Allah insanı kendi suretinde 
yarattı, onu Allah'm suretinde yarattı. .. 20 

Zekeriya bölümünde de şöyle denilmektedir: <<Ey 
bütün beşer, Rabbin önünde sus; çünkü kendi mukaddes 
meskehinden uyanıp kalktı.»21 

Kur'an ise A1lah hakkında uyumayı reddetmekte
dir: <<Allah, ki O'ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve 
yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisin i ne bir 
uyuklama, nede uyku tutar.»22 

Mevcut muharref Tevrat'a göre yüce Allah , 
Yakup'la güreşmiş ve onu yenememiştir.23 

---····----------------:-
20. Tekvin, I/26-27. Kimileri <<Allah Adem'i onun sureli üzerine 

yarattı» (Buhari , İsti'zaı:i, 1; Müsl im, Birr, 115; İbn Hanbel, 
II/244, 251) hadisini, Tcvrat'taki bu ifade ilc yorumlamışlardır. 
Oysa hadis bunu anlatmamaktadır. Hadisin vurud sebebi şöyle
dir: Hasuluilah (s), birinin kölesini dövdüğünü görür. Rasululah, 
onu bundan sakındırarak: <<Allah Adem'i onun sureti üzere yarat
mıştır.» buyurmuştur. (İbn Hamze el-Huseyni, el-Beyan ve't
'l'a'riffi Esbabi Vurudi 'l-Hadis, Beyrut-1981, II/36). Yani Allah 
bu köleyi Hz. Adem suretinde yaratmlştır ve Ade m hepinizin ata
sı dır. Nitekim Ahmed b. Hanbel'in naklettiği bir hadiste şöyle 
buyurulmaktadır: <<Sizden biriniz kavga ettiğinde yüze vurmak
ian sakınsın. Çünkü Allah, Adcm'i o su ret üzere ya ratmıştır.» 
(Bkz.: A. g. e., II/36). 
Hadis şu şekilde de yorumlan mJ ştır: Yüce Allah Adem'e çamur
dan şekil verdiğinde onu altmış zira ' olarak şekillendirmiş ve o 
su ret üzere ona ruh üflemiştir. Yani Adem, diğer insaniann geç
tikleri evrelerden geçmemiş, çamurdan altmış zira uzunluğunda 
şek illendirildikten sonra ona can verilmiştir. (Zebidi, Sahih-i 
B uhari Muktasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara-1971, 
IX/77.) Kur'an-ı Kerim'de de <<O'na benzer hiç bir şey yoktur.» 
(42.1Şura, l l) buyuru-larak Allah'ın hiç bir benzerinin olmadığı 
kesin bir şekilde ifade edilmektedir. 

21. Zckarya, 2.113. 
22. 2/Bakara, 255. 
23. Tekvin, 32.123-32. 
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Naklettiğimiz bu misal lerden de anlaşıldığı gibi 
muharref Tevrat'ta Allah hakkında belirtilen bu nitele
meler, Kur'an'da Allah hakkında belirtilen inanç pren
sipleriyle bağdaşmamaktadır. 

Tekvin'in ikinci babmda ise şöyle denilmektedir: 
«Ve gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam 
olundu. Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yap
tığı bütün işten yedinci günde İ stirahat etti.»24 

Kur'an bu iftirayı reddederek şöyle buyurrnaktadır: 
«Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan
ları altı günde ya rattık, bize hiç bir yorgunluh dohun
madı. »25 

Yüce All ah'ın yaptığı işlerin bazılarmdan pişmanhk 
duyduğuna dair misaller ise pek çoktur. Mesela <<Birinci 
Samuel>> bölümünde şöyle denilmektedir: 

<<Ve Samuel'e Rabbin şu sözü geldi: 'Saul'u kıral yap
tığıma pişman oldum; çünkü artık ardırndan döndü."26 

Tekvin bölümünde de şöyle denilmektedir: 
<<Ve Rab dedi: Yarattığım adamı ve hayvanları, 

sürünenieri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerin
den sileceğirn; çünkü onları yaptığırna nadirn oldurn.>>27 

3. Tevrat'a Göre Peygamberler 

Muharref Tevrat'ta anlatılan bir çok kı ssada pey
gamberler yalancı, zani ve kötü kişi olmakla tavsif edil
mektedir. Mesela Hz. Lut'un iki kızıyla zina ettiği ileri 
sürülerek şöyle denilmektedir: 

<<Ve Lut Tsaor'dan çıkıp dağda oturdu, ve iki kızı 
onunla beraberdi; çünkü Tsaor'da oturmaktan korktu; 
ve o, ve iki kızı bir rnağarada oturdular. Ve büyük kızı 
---------·------· 
24. Tekvin, 2/1-2. 
25. 50/Kaf, a8. 
26. Samuel I, 15/10-11. 
27. Tekvin, 617. 
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küçüğüne dedi: Babamız kocamıştır, ve bütün dünyanın 
yoluna göre yanımıza girrnek için memlekette erkek yok
tur; gel , babamıza şarap içirelim, ve babamızdan zürri
yeti yaşatmak için onunla yatanz. Ve o gecede babala
rına şarap içirdiler; ve büyük kız girip babası ile yattı, ve 
onun yatmasmı ve kalkmasını bilmedi . Ve vaki oldu ki 
ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi : işte, dün gece 
babamla yattım; bu gece de ona şarap içirelim, ve baba
mızdan zürriyet yaşatmak için, gir, onunla yat. Ve o gece 
dahi babalarına şarap i çirdiler, ve küçük kız kalkıp 
onunla yattı; ve onun yatmasını ve kalkmasını bilmedi. 
Lut'un iki kızı böylece babalarmdan gebe kaldılar. Ve 
büyük kız bir oğul doğurdu, ve onun adını Moab koydu; o 
bugüne kadar Moablıların babasıdır. Ve küçük kız, o da 
bir oğ·ul doğurdu, ve onun adını Ben-ammi çağırdı ; o 
bugüne kadar Arnman oğullarının atasıdır.»28 

Yine Hz. İbrahim'in hanımı Sara'yı mal karşılığında 
Firavun'a sattığı,29 Hz. Süleyman'ın sevdiği hanımları
nın ve özellikle Firavun'un kızı olan hanımının gönlünü 
almak için putlara taptığı30 ileri sürülmekte ve daha pek 
çok peygambere bu tür iftiralar reva görülmektedir. 

Tevrat'ta peygamberler hakkında ileri sürülen bu 
hususlar, Kur'an'ın peygamberler hakkında zikrettikle
riyle bağdaşmamaktadır. 

Onlar yüce Allah'ın koruması altındadır. Onları 
yüce Allah eğitmiş ve yetiştirmiştir. İnsanların kendile
rine örnek edinecekleri kişilerdir. Yüce Allah onlar hak
kında şöyle buyurmaktadu: «İşte onlar Allah 'ın hidayet 
ettiği lümselerdir. Onların yoluna uy. ,31 

Tevrat'ta peygamberler hakkında ileri sürülen bu 
hususlar doğru ise, insanlara nasıl örnek olabilirler? 
28. Tckvin, 19/30-38. 
29. Tekvin, 12111-20. 
:-ıo. Kırallar I, 11/5-8. 
:n. 6/En'am, 90. 
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Ayr)ca Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir takım kıssa
lar var ki Kitab-ı Mukaddes'te bu kıssalardan söz edilme
miştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de dokuz yerde zikredilen 
Hz. Salih kıssası32 ve kavmi Semud, Kitab-ı Mukaddes'te 
geçmemektedir.33 Oysa Semud kavminin inşa ettikleri 
şehirlerin kalıntıları günümüzde de mevcuttur.34 Yine 
Hz. İsa'nın beşikte konuştuğu Kur'an-ı Kerim'de belirtil
diği halde günümüz İncillerinde böyle bir olaydan bahse
dilmemektedir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi hem Kitab-ı Mukad
des'te, hem de Kur'an'da nakledilmiş kıssalar arasında 
da temel farklar vardır. 

Kur'an kıssal arının kaynağının Kitab-ı Mukaddes 
olamayacağı şu naklettik lerimizden anlaşılmaktadır. 
Gerçekten Hz. Muhammed, Kur'an'daki kıssaları Kitab
ı Mukaddes'ten aktarmış olsaydı , naklettiğimiz husus
' ıardan bazısı Kur'an'da da zikredil irdi . Hem peygamber
ler hakkında zikredilen bu gayr-i ahlaki  vakıalar, müş
rik Araplar'ın da hoşuna gider ve ordarı Muhammed'in 
davetine ısmdırırdı. 

Ayrıca Kur'an-ı Kerim, İsrailoğullarının kendi ara
larmdaki anlaşmazlıkları çözüme bağlama iddiasında
dır: 

«Bu Kur'an, İsrailoğullarına, kendilerinin ayrıhğa 
düştükleri şeylerin bir çoğunu anlatıyor.>>35 Yani ,  Tevrat 
ve İncil'de yaptıkları tahrifatı önlerine seriyor.36 

Kur'an Hıristiyanların İncil'de yaptıkları tahrifatı 
dile getirerek şöyle diyor: <<Andolsun, 'Allah, ancak Mer
yem oğlu Mesihtir' diyenler elbette kafir olmuşlardır. 
Halbuki Mesih demişti ki: 'Ey İsrailoğulları, benim Rab
bim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a lwlluk edin . . .  Allah, 

32. 7/A'raf, 73, 75, 77; ll/Hud, 6 1, 62, 66, 89; 26/Şuara, 142. 
33.  Muhammed Beyyumi Mehra n ,  Dra:.;atıın Tarihiyye Mine 'l-

Kıır'ani'l-Kerim,  1/42. 
:14. Abdulvahhab en-Neccar, Kasasu 'l-Enbiya, s. 79. 
35. 27/Ncml, 76 . 
36. cl -Kurtu b i ,  el-Ca m i '  li Ahkam i'l-Kıır 'an, Bcyrut (larihsiz), 

XIII/23 1.  
. 
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uçun üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlar
dır. »37 

Netice olarak Muhammed (s)'in Kur'an'daki kıssa
lan önceki kitaplardan nakletmiş olması mümkün değil
dir. Kur'an kıssaları, üslup bakımından, inanç sistemi 
bakımından öyle farklılıklar ihtiva etmektedir ki Kitab-ı 
Mukaddes kıssalarının oıilara kaynaklık etmiş olması 
düşünülemez. Ayrıca önceki kitaplarda sözkonusu edil
memiş' bazı kıssalann Kur'an'da mevcut olması böyle bir 
iddiayı kesinlikle reddetmektedir. 

Hem Muhammed (s) bu kıssaları önceki kitaplardan 
nakletmiş olsaydt, ya o kitapların üslubunu aktaracaktı 
ya da kendi üslubunu kullanacaktı. Hz. Muhammed 
döneminde, önceki kitapların Arapça'ya tercüme edil
diklerine dair elimizde bir malumat yoktur. Kaynaklar, 
bu kitapların ancak Harun er-Reşid döneminde 
Arapça'ya tercüme edildiğini göstermektedir?8 

Muhammed (s)'in üslubu ise, nakleden hadis mec
mualarında bize kadar intikal etmiştir. Hadislerin 
üslubu ile Kur'an'ın üslubu birbirlerinden kıyas kabul 
etmeyecek derecede farklıdır. 

Ayrıca Kur'an , indirildiği günden bu yana Yahudi
lere de, Hıristiyanlara da, müşriklere de meydan oku
makta; velev ki uydurma mahsulü olsun, bir suresine 
benzer getirilmesini istemektedir. Ama bugüne kadar bu 
çağrıya cevap verip bir şeyler ortaya koyan çıkmamış
tır. 

Kur'an'daki kıssaların kaynağı Kitab-ı Mukaddes 
olamayacağına göre acaba Muhammed.'in kendisinin 
uydurmaları olamaz mı? Bu konuda akla gelebilecek 
ikinci iıldia budur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi kıssaların menşei, 
Kur'an'ın da menşeini ilgilendiren bir husustur. O halde 
mesele, Kur'an'ın Muhammed'in eseri olup olmadığında 
düğümlenmektedir. 
37. 5/Maide, 72-73. 
38. Bkz.: .lbnu'n-Nedim, el-Fihrist, Daru'l-Ma'rife, Beyrut (tarihsiz), 

s. 32-33; Muhammed Beyyumi Mehran, a. g. e., s. 50-51. 
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KUR'AN .MUHAMMED'İN 
KENDİ ESERi. OLABİLİR Mİ? 

Bu mesele büyük ölçüde Kur'an'ın icaz yönünü ilgi
l endirmektedir. Bu nedenle mucize ve Kur'an'ın i cazı 
konularına kı saca temas etmek i stiyoruz. Bilahare 
Kur'an'ın, Hz. Muhammed (s)'in kendi eseri olam ayaca
ğını ve özellikle kıssalar açısından bunun mümkün ola
mayacağını incelemeye çalışacağız. 

Mucize: Peygamberliği i sbat sadedinde, peygambe
rin eli üzere cereyan eden h arikuladeliktir. Diğer in san
ların hiç biri ona benzer getiremez. 

Ona mucize denmesinin sebebi de, diğer insanların 
benzerini getiremerneleri ve böylece aciz kalmalarıdır. 

B ütün peygamberler mucizelerle gön derilmi şler
dir.39 

Kur'an-ı Kerim, zikrettiği peygamberlerin birçoğu
nun mucizelerini de zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu 

39. Bkz. :  14/İbrahim, 9; 30/Rum, 47; 57/Hadid, 25. Kelime ol arak 
" mucize" ne Kur'an'da ve ne de hadislerde geçmektedir. 
Kur'an'da, buna yakın anlamlar ifade eden " ayet", "h��yyine", 
"bürhan", "sultan", "basire" gibi lafızlar kullanıl maktadır. Öyle 
sanıyoruz ki, Hacc Suresi'nin 5 1., Scbe' Suresi'niıı 5. ve yine ayııı 
surenin 38. ayetlerinde geçen "mucizinc" kelimesinden c�inlene· 
rek "mucize" kelimesi terim olarak kullanılmıştır. Çii nkü bu iiç 
ayette de kafirlerin, Allah'ın ayetleri karşısı nda aczc düştükleri 
anlatılmaktadır. O halde bu acze düşürrne n in, "İ'caz" kelime
siyle, acze düşüren şeyin de "mucize" kclime�;iyle isimlendirilmC'· 
sinde bir sakınca olmamalıdır. 
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anlattıktanndan geçmiş peygamberlenn mucizelerinin 
kevni hadiselerle ilgili olduğunu görüyoruz. Mucizeleri 
de tıpkı risaletlerinde olduğu gibi belli dönemlere hitap 
etmektedir. Kalıcı mucizeler cinsinden değildir. Onlara 
şahit olan nesiller için geçerlilikleri vardır. Üzerlerinden 
uzun bir müddet geçtikten sonra tarihi bir rivayet duru
muna düşerler. 

Kur'an'ın bu konuda aniattıklarından şunu da öğre
niyoruz: Peygamberlerin gösterdikleri mucizeler, top
lumlarının ilgi duydukları alanlarda gerçekleşmiştir. 
Toplurolann ilgisini çekmeleri ve insaniann onlar karşı
sında tam bir acz içerisine düşmelerinin ortaya çıkarıla
bilmesi için de bu husus önemlidir. 

Muhammed (s)'in durumu diğer peygamberlerden 
farklıdır. O son peygamberdir. Risaleti kıyamete kadar 
kalıcıdır ve bütün insanlar bu risalete muhataptır. O 
h alde onun mucizesi. de, her dönem ve her yerde geçerl i 
bir mucize olmalıdır. Ayrıca toplumların yer ve zamana 
göre ilgi alanları değişiklik arzettiğinden bu mucizenin 
bir çok yönü bulunmalıdır. 

Muhammed (s)'in muci�esi, bu özellikleri taşıyan 
Kur'an'dır. Nitekim i1_1anmayanlara Kur'an'la meydan 
okumuş; benzerini getirmeleri istenmiştir. Meydan oku
nurken de Kur'an 'ın Allah tarafından inciirildiği belirtil
mektedir. indiği günden itibaren bütün in sanlara mey
dan okurnaktadır: Kur'an'ın bir benzerini veya on sure
sine benzer, uydurma mahsulü on sur�yi yahut bir tek 
suresine bi:r sureyi getirin de Allah tarafından olmadı
ğını isbat edin. Ama bugüne kadar bu meydan okumaya 
bir cevap veren olmamıştır. 

Bu giri şten sonra şunu belirtmek gerekir ki,  
Kur'an'ın bütün icaz yönlerini or:taya koymak haddiza
tında bir beşerin becerebileceği bir husus o}madığını iti
raf etmek gerekir. Çünkü hayat devam ettikçe icaz yörile-
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rinden bir kısmı daha ortaya çıkacaktır. Ayrıca bugüne 
kadar onun icaz yönlerine dair söylenenleri özetlemek 
bile başlıbaşına bir çalışmayı gerektirir. Bu nedenle 
burada icaz yönlerinden sadece bir kaçını zikretrnekle 
yetineceğiz. Zikredeceğimiz bu hususları üç başlik 
altında toplamaya çalıştık: a) Üslup yönünden Kur'an'm 
icazı; b) Muhteva yönünden Kur'an'ın icazı; c) İnsanlara 
etkisi yönünden Kur'an'ın icazı. 

1. Üslup Yönünden Kur'an'ın İcazı 

Kur'an'ın indiği dönemde ona muhatap olan toplum 
Arap dilini kullanma maharetine oldukça önem veri
yordu. Toplumun en önemli ilgi odağı bu idi. Şair ve 
hatiplerin dili kullanma maharetlerini sergilemeleri için 
panayırlar düzenleniyor ve dereceye girenierin eserleri 
Kabe'ye asılıyor ve mükafatlandırıhyorlardı . 

Kur'an-ı Kerim, meydan okuduğu ayetlerin birinde; 
«Siz de uydurulmuş on sure getirin.»40 demek suretiyle 
sadece üslup yönünden onlara meydan okumuştur.4 1  
Hatta kendileri de :  «istesek biz de bunun -Kur'an 'ın
benzerini elbette getiririz.»42 i ddiasında bulunmuşlar, 
ama fiilen bir şey ortaya koyamamışlardır. Eğer bu iddi
alarını gerçekleştirebilseydiler, savaşmak zorunda kal
mazlardı·. Oysa her savaşta yeniliyor, hakimiyetlerinin 
sona ermekte olduğunu, yeniJip yok olmanın kendileri 
için kaçınılmaz bir son olduğunu görüyorlardı. 

Kur'an'ın üslup açısından icazını, Arap olmayanla
rın anlaması elbette kolay değildir. Ama Arap dilini çok 
iyi bilenlerin içine düştükleri aczi görerek bir sonuca var
maları mümkündür. Bununla birlikte Kur'an'ın, değil 

40. l l/Hud, 13. 
4 1. Salah Abdu'l -Fcttah cl-Halidi, el-Beyan {i l 'cazi 'l-Kur'an, 

Amman- 199 1, s. 67. 
42. 8/Enfal, 3 1. 
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kelüneleri, edatları bile ne kadar yerli yerinde kullandı
ğına, kelimelerin dizilişindeki takdim ve te'hirlerin bile 
nasıl fevkalade bir mükemmeliyet arzettiğini bir-iki 
misali zikretmekte yarar görüyoruz: 

Birinci m isal: 
Sabır tavsiye eden şu iki ayeti karşılaştıral ım: 

;���;i��;�{�8\S'.f�:;\) 
«Başına gelenlere sabret.  Dogrusu  hu .  hüyü k işler

dendir.»43 

aKim sabreder ve affederse, doğrusu b u, mutlaka 
büyük işlerdendir.»44 

Her iki ayette de sabır tavsiye ediliyor. Neye karşı? 
Başa gelen musibetlere karşı. İnsanların başına gelen 
musibetler iki türlüdür. Birinde suçlu yoktur. Diğer çeşi
dinde i se, suçlu vardır. Diyelim ki hastalandımz ya da 
yoldan giderken arabmızın lastiği patladı ve araba takla 
attı . Bu tür musibetlere karşı salıretmek kolaydır. Tak
diri ilahi der geçersiniz. Ama bir suçlusu bulunan musi
betler böyle değildir. Başmıza gelen musibete sebep olan 
biri vardır ve suçu bilerek işlemiştir. Siz de ondan inti
kam alabi lecek durumdasınız. -Çünkü ayette bağışla
maktan söz ediliyor.- Bununla birl ikte siz bu musibete 
sabrediyor ve suçluyu da bağışlıyorsunuz. İ şte bu, önceki 
musibete karşı sabretmekten daha büyük bir i ştir. Bu 

E:. ' , . . / 
nedenle de ikinci ayette } _y ':f \:/ un başına pekiş-

tirme edatı olan ' 'Iam" getirilmiştir.45 
43. 3 1/Lok man, 17. 
44. 42/Şura, 48. 
45. Mütcvclli Şa'ravi, Mıı 'cizelu 'l-Kur 'an el-Kühra, Bcyrut-Tarih

siz, s. 4 7-48. 
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Görüldüğü gibi aynı anlatımı ihtiva eden ayetlerden 
birindeki bir edat arttırımı böyle bir inceliği vurgulamak 
için kullanılmıştır. Kur'an'da bir anlamı vurgulamayan 
bir edat bile yoktur. 

İkinci misal: 
Kur'an-ı Kerim'de çocukların öldürülmesini yasak

layan iki ayet var:  

}k/ , , ı • J. ": } / o / O/ o� / o ,.-'1 ı o/ /  
•) �\_,���fo���)/;) �_;\\p�; / -:;? ... 

(<Fakirlik endişesiyle çocu kları n m  iildiirmeyin.  Biz 
on la n n  da . sizin de rzzkuuz1 ueririz . ,� 6  

. ' -
• ) / / . ) ) J •_,. ) o / > / • ' / ./ ' ) • / / 
����-{/-Jj:A:� �;)�)\��} , . 

· f<'alurllh ten dolayı çocu.f? lan nrzı (ildürnıeyrn .  Biz 
sizin de, onların da rızkını veririz.»47 

Ayetler karşılaştırıldığında aralannda iki farkın 
var olduğu görülecektir. Birinci ayete ; "Fakirlik endişe
siyle" deniliyor. O halde o anda fakirlik sözkonusu değil
dir. İleride fakir düşmekten endişe edi lmektedir. İkinci 
ayette ise; "Fakirlikten dolayı" deniliyor. O halde o anda 
fakirlik yaşanmaktadır. Aralarındaki ikinci fark i se,  
birinci ayette önce çocuklarm nzkmin verileceği zikredi
liyor ve ardından ebeveynin de rızıklarımn veri leceği 
belirtil iyor. İkinci ayette ise, sıralama tam tersi zikredi
liyor. 

Birinci ayet şöyle bir durumu anlatıyor: Ebeveynin 
yeterli nzıkları vardır. Ama çocukları n ,  bu nzkm bir 
bölümünü almalarından ve böylece rızkm yeterl i olma
yacağından endişe ediliyor. Bu neden le çocukların nzık-

-----· 
46. 17/İsra, :n . 
47. 6/En'am, 1 5 1 .  
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l andırılacağı önce zikredilerek bu konuda ebeveynin 
mutmain olmaları sağlanıyor. Çocuklar, ebeveynin 
rızıklarından bir şey yemeyeceklerdir. Ayrıca çocukların 
ileride geçim konusunda onlara yardımcı olabilecekleri 
de vurgulanmış oluyor. 

İkinci ayet ise, şöyle bir durumu anlatıyor: Fakirlik 
o anda mevcuttur. Ebeveyn, kendi rızıklarmın derdine 
düşmüşlerdir. Burada Allah, onların rızıklarının verile
ceğini önce zikrederek bu konuda bir endişelerinin olma
ması gerektiğini hatırlatıyor. Ardından, çocuklarm da 
kendi rızıklarından geçinecekleri belirtiliyor.46 

Bu iki ayette görüldüğü gibi Kur'an'da bir kelimenin 
yer değiştirmesi bile, gözetilen bir mesaj sebebiyledir . .  

2. Muhteva Yönünden Kur'an'ın İcazı 

En çok çeşitlilik arzeden ve zamali geçtikçe yeni 
unsurları ortaya çıkan icaz yönü budur. Bu yöndeki icazı
nın ortaya konması için, Kur'an'ın ihtiva ettiği inanç, 
ibadet ve sosyal hayatla ilgili sistemleri ile diğer hayat 
sistemlerinin karşılaştırılması gerekiyor. Böyle bir kar
şılaştırma bu çalışmanın hedefi dışındadır. Bu nedenle 
Kur'an'ın ihtiva ettiği gaybi haberlerin incelenmesiyle 
yetiniyoruz. 

İnsan için üç türlü gayb vardır: Geçmiş, gelecek ve 
duyularının şahit olmadığı şimdiki zaman. Bu tür gayb
lere dair haber verip bütün söyledikleri ayniyle çıkan bir 
insan mevcut değildir. 

Oysa Kur'an bütün bu gayb çeşitlerine dair nice 
haberler vermekte ve verdiği her haber mutlaka doğru 
çıkmaktadır. 

Km·'an, geçmişe dair nice haberler veriyor. Hem de 

48. Abdu rrahman Hasan Hcbcnneke, Kavaidu 't-Tedebburu 'l-Emsel, 
Dmaşk-1989, s. 74-75; Mütevelli Şa'ravi, a. g. e., s. 54-55. 
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ümmi bir peygamberin dili üzere. Geçmiş olaylar anlatı
lırken, bir çoğunda "bu olaylar cereyan ederken sen 
orada değildin"49 buyuruluyor. Ehl-i Kitab'a "siz, kitapla
rınızda şu şu tahrifleri yaptınız" diyor ama onlardan 
bunu yalanlayabilen çıkmıyor. Kitaplarında tahrif etme
dikleri bazı meseleleri onlar gizliyor, ama Kur'an bunu 
haber veriyor. 

«Ey Kitap Ehli! Elçimiz size geldi, Kitap 'tan gizledi
ğiniz şeylerin çoğunu size açıklıyor.»50 

Gayb haberleri arasmda en onemlileri, hiç şüphesiz 
ı:eleceğe dair haberlerdir. Bu nedenle geçmişe dair 
haberler meselesini kısa tutarak geleceğe dair Kur'an'ın 
verdiği haberlerden bahsetmek istiyoruz.51 

Kur'an'ın geleceğe dair verdiği haberlerin bir kısmı , 
Kur'an'ın nuzülüne muhatap olan neslin şahit olduğu 
haberlerdir. Bu tür haberler yakın geleceği bildiren kip 
ile kullanılmıştır. Arapça'da yakın geleceği bildirmek 
için muzari (şimdiki zaman)ın başına «sin» harfi getir
mek suretiyle yapılır. 

Misaller: 
a) 

«O topluluk yakında. bozulacak ve onlar arkalarını 
dönüp kaçacaklardır.»52 · 

Ayet Mekke'de inmiştir. Müslümanların sıkıntı çek
tikleri ve düşmanıarına karşı koyamadıkları bir 
49. Bkz.:  3/Alu İınran, 44 ;  2B/Kasas, 44-46. 
50. 5/Maide, 15.  
5 1. Kur'an'ın geçmişe dair verdiği haberlere dair geniş malumal 

edinmek isteyen, Fransız düşünür ve tabip Maurice Bucqillc'nin 
Suat Yıldırım tarafından Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim 
ismiyle Türkçe'ye çevirilen eserinin "Kur' an Kıssalan ve Kitab-ı 
Mukaddes Kıssalan" bölümüne müracaat etsin. Aynı eser, Meh
met Ali Sönmez tarafından Müsbet Ilim Yönünden Teurat, Incil
ler ve Kur'an ismiyle tercüme edilmiştir. 

52. 54/Kamcr, 45. 
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dönemde inmiş, onlara karşı olanların yakında bozguna 
uğrayacağı nı anlatmaktadır. 

Hz. Ömer'in şöyle dediği nakledilmektedir: Bu ayet 
indiğinde kendi kendime hangi topluluk yenilecek diyor
d um. Ama Rasulullah Bedir Savaşı için zırhını giydi
ğinde bu ayeti tekrar etti. İşte o zaman ayetin tevilini 
anladfm.53 

Ayet müslümanların,  düşmanlarının kendilerine 
yaptıkları işkencelere karşı koyarnayıp her türlü eziyete 
katlandıkları bir dönemde iniyor ve düşman larının 
yakmda hezimete uğrayacaklarını bildiriyor. Hicretten 
sonra vukubulan Bedir Savaşı'nda da gerçekten öyle 
olmuş ve müşrikl er arkalarını dönerek kaçmışlardı r 

b) 

«Biz yakında on u n  b urnu.na da mga ı · u racağız. ,54 

Bu ayet de Mekke döneminde inmi ştir. Vel id b. 
Muğire isimli İslam düşmanı, halkın İslam'a girmelerine 
engel olmak için müslümanlar aleyhinde dedikodu yapı
yor, onları ve peygamberi aşağılayıcı sözler söylüyor ve 
in en ayetler hakkında «öncek ilerin masalları» 
diyordu.55 Allah, onun yakında burnundan damgalana
cağını bildirdi. Gerçekten de Bedir Savaşı'nda bumun
dan bir kılıç darbesi yemiş ve burnu damgalanmışt ır 56 

c) 

5:J .  T a  beri, XIII/108; Ebu·s-Suud, VIIlll 74. 
54. 6R/Kalcm, 16. 
55. Bk z.: 68/Kalcm, 10-15.  
56.  İbnu Kcsir, VIII/2 11.  
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«Eli{. La..m. Mim. Rumlar (B izans) (Araplar'ın 
bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradı· 
lar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra bir kaç yıl 
içinde galip geleceklerdir.»57 

Bizans'la İran arasmda savaş oluyor. Bizan slılar 
savaşta yeniliyor. Ama Kur'an , bir kaç yıl sonra 
Bizans'ın galip gelecğini ve İranhlar'm mağlup olacağım 
haber veriyor. Aynen de öyle oluyor. 

Muhammed, savaş uzmanı mıydı ki, bunu bil sin.  
Hem bu konularm uzmanı bil e  ol saydı , Bizans ile İran 
arasmda tekrar savaş olacağın ı  ve bu defa da Biznns'ın 
gal i p  geleceğini  n ereden b i l ecekti? Hem ikin ci savaşa 
kadar yaşa,vabilcceğini nasıl gar:ınti l emişti ? 

d) 

«Ebu Leheb 'in ihi eli lwrusun.' Kurudu da. Malı uc 
kazandıkları onu lwrtaram.adı. O, alevii bir ateşe gire
cek . Odun taşıyıcı olarak ue boynurıda hurma lifinden 
b ükülmüş bir ip olduğu h alde karı.<;ı da ateşe gire 
cek.»58 

Sure indiğinde Ebu Leh eb henüz hayatta . Sure 
onun kafir olarak öleceğini haber veriyor. Bu sure indik
ten sonra Ebu Leheb müslümanlarm yanına gidip "Ben 
müslüman oldum. Muhammed benim kafır ola· 
ğimi söylüyor. Hayır öyle değil ,  i şte ben 
oldum.» deseydi . Riya olarak, yalancıktu, 
olsaydı bile h er şey biterdi . 

Ama bu sureyi Muhammed uydurmadı, Allah L� 

fından indirildi ve Allah, Ebu Leheb'in böyle demeyece-

57. :�O/Rum, 1-3. 
58. l l l/Mcsed Suresi. 
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ğini biliyordu. Gaybe vakıf olmayan birinin Ebu Leheb 
hakkında böyle bir şey ileri sürmesi mümkün mü? 

Kur'an uzak geleceğe dair de bir takım haberler ver
miştir. Böylece daha sonra gelecek nesiller de Kur'an'ın 
geleceğe dair verdiği haberlerin gerçekliğine şahit ola
caklardır. 

Kur'an, Mısır'dan çıkan Hz. Musa ve İsrailoğulla
rını takip eden Firavun ve ordularının �zıldeniz'de 
boğulduklarını haber verirken şöyle buyurmaktadır: 

<<Biz İsratloğullarını denizden geçirdik. Ama Fira
v un ve askerleri zuln;ıetmek ve saldırmak üzere arkala
rından onlara yetişti. Nihayet (denizde) buğulma haline 
gelince, 'Gerçekten İsrailoğullarının inandığı tanrından 
başka tanrı olmadığına ben de inandım. Ben de müslü
nıanlardanım! ' dedi. 'Şimdi m i ?  Oysa daha önce isyan 
etmiş, bozguncuZardan oZnıuştun ? '  (denildi). (Ey Fira
vun), senden sonra gelecekZere ibret olman için, bugün 
senin bedenini (cansız olarak) kurtarıp (sahilde) bir 
tepeye atacağız. İşte insanlardan bir çoğu, hakikaten 
ayetlerimizden ga{iZdirler.»59 

Hz. Muhammed döneminde kimse, Firavunların 
ce.setlerinin mumyalandığını bilmiyordu. Cesetler The
bes'teki yeraltı mezarlığında bulunuyorlardı. l\1umyala
mp oraya konulduğuna dair de herhangi bir kitapta bir 
kayıt mevcut değildi. Bunlar ancak ondokuzuncu yüzyı
lın sonlannda keşfedildi. Kur'an'da bedeninin ibret ola
cağı bildirilen Firavun günümüzde Kahire'deki Mısır 
müzesinin Kral mumyalan salonunda bulunmakta ve 
ziyaretçiler tarafından görülebilmektedir.60 

Eğer Kur'an, Muhammed'in eseri olsaydı, insanlı
ğın ancak on dokuzuncu ·asırda keşfettiği bir olayı nasıl 
on üç asır öncesinden haber verebilirdi? 

59. lO/Yunus, 90-92. 
60. Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, (Çev. Suat 

Yıldırım), İzmir-1985, s. 351.  
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Ayrıca bugüne kadar müsbet ilmin kesinlik kaza
nan sonuçlarına ters düşmemiş olması da geleceğe dair 
verdiği haberlerin kesinliğini isbat etmektedir. 

Kur'an-ı Kerim, indiği dönemde de bir takım gaybi 
haberler vermiş ve verdiği haberlerden her biri olduğu 
gibi ortaya çıkmıştır. Herhalde bu tür gaybın en bilinme
yeni, insaniann içlerinde geçirdikleri düşüncelerdir. 

«Bakmıyor musun, şu adamlara ki gizli gizli konuş
maktan menedildikleri halde yine o menedildikleri işe 
dönüyorlar; günah, düşmanlık, Rasul 'e isyan husu
sunda gizli gizli konuşuyorlar. Sana geldikleri zaman 
seni, Allah'ın se{amlamadığı bir tarzda selanılıyorlar ve 
kendi içlerinde de; 'Bu dediğimizden ötürü Allah bize 
azap etse ya!'  diyorlar.»61  

Ayet gaybi iki konuyu açığa vuruyor: Biri, bu müş
riklerin kendi aralannda gizli gizli konuşmalarını ,  
diğeri de içlerinden geçirdikleri. Münafı klar bu ayet 
indiğinde şaşa kalmış, 'biz içimizden böyle bir şey geçir
miyoruz' diyememişlerdi.62 

Hatta içlerindekini gizleyip içlerindekinin aksine 
şeyler söyleyip o sözlerini desteklemek için yemin eden
lere, içlerinde başka şey gizledikleri belirtilmi ş63 ve 
Kur'an'ın bu haberini yalanlayamamışlardır. 

3. İnsanlara Etkisi Yönünden Kur'an'ın İcazı 

Yüce A1lah Kur'an'ın bu yönüne dikkat çekerek 
şöyle buyurmaktadır: «Eğer biz bu Kur 'an 'ı bir dağa 
indirseydik, m uhakkak ki  onu, Allah korkusundan baş 
eğerek, parça parça olmuş görürdün.»64 

Kur'an onu dinleyenler üzerinde öyle bir etki yapı-

6 1 .  58/Mücadclc, 8. 
62. Salah Ahdulfcttah cl-Halidi, a. g. c., s. 342. 
6:�.  Bk7..: 9ff�vbc, 42. 
64. 59/Haşr, 21.  
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yordu ki, inanmayanlar ondan etk.ilenmemek için birbir
lerine onu dinlememeye gayret etmelerini ve okundu
ğunda velvele kopararak başkalarının da onu dinleyip 
etkilenmelerine engel olunmasını tavsiye ediyorlardı : 
<dnkar edenler: 'Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken 
gürültü yapın. Umulur ki galip gelirsiniz.' dediler.»65 

Hz. Ömer, henüz İslam'a girmediği bir sırada pey
gamberi öldürmek üzere kuşanıp çıkıyor. Yolda kızkar
deşinin evine uğruyor. Kapıya geldiğinde kızkardeşinin 
Kur'an okuduğunu görüyor. Okunan Kur'an'ı bir müddet 
dinledikten sonra etkisinde kalarak İ slam'ı kabul edi
yor.66 

Kur'an'ın indiği dönemde Kur'an'dan bir miktar 
dinledikten sonra teslim olup İslam'a girdiğini ilan eden 
nice Arap vardır. Hatta Arap olmayan ve Arapça'yı da 
bilmeyen nice insan saatlerce okunan Kur'an'ı büyük bir 
zevk ve derin bir huşu içerisinde dinleyebiliyor. 

Bir de Kur'an'ın hayat ve toplum üzerinde etkisi var 
ki başka hiç bir kitaba böyle bir etki nasip olmamıştır. 

Kur'an'ın indiği dönemde Araplar, etkinliği olma
yan bir millet idi. Onlara kabİleeilik hakim idi ve her 
kabile fırsat buldukça diğerlerine saldınyor ve mallarını 
yağma ediyordu. Çevrelerinde önemli iki imparatorluk 
vardı . Farslaı ve Bizanslılar. Her iki imparatorluk da, 
güçlü imparatorluklardı. Kendilerine göre medeniyet
leri ve saygınlıkları vardı. 

Ama o çapulcu Araplar, Kur'an'ın mesajını hayatia
rına hakim. kıldıktan sonra bütün insanlığa örnek olacak 
bir hakimiyet kurdular. Dünün. çapulcuları, dünyaya 
adalet ve insanlık dersi verir oldular. Çok kısa bir müd
det içerisinde o büyük iki imparatorluğu dize getirdiler. 
Bundan daha büyük mucize mi olur? Pratik hayatta da 
kendini ispatlayan·bir mucize. 

Bütün bu anlattıklarımız, Kur'an'm, Hz. Muham-

65. 4 1/Fussilet, 26. 
66. Hattabi, Ebu Süleyman Hamcd b. Muhammed. Beyanu l'cazi'[. 

Kur'an, (Selasetu Resail fi İ'cazi'l-Kur'an), Mısır-tarihsiz, s. 64. 
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med'in eseri olamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte bu konuda şu hususları da ilave etmek 
istiyoruz. 

Eğer Kur'an, Muhammed'in kendi eseri ol saydı, 
kendi şahsi sıkıntıları ya da sevinçleri bu kitapta yer alır, 
hatta daha çok bunlar anlatıhrdı . Mesela Kureyş müş
rikleri, İ slam'ı kabul edenleri yeni dinden vazgeçirmek 
i çin onlara üç yıl süren bir boykot ilan etmiş, İslam'ı 
kabul eden bir kaç sayıdaki müslümanı ,  toplumdan 
tamamen tecrit etmişlerdir. Bu dönemde müslümanlar, 
tarihte eşine az rastlanır sıkıntılı günler yaşamışlardır. 
Bu boykot�ın kalkmasindan sonra h enüz bir-iki ay geç
mişti ki Hz. Muhammed'i son derece üzen iki olay vuku
buldu. Önce, hamisi durumunda olan amcası Ebu Talib 
vefat etti . Bir kaç gün sonra da en büyük teselli kaynak
ların dan biri olan hanımı Hz. Hatice vefat etti . Hz. 
Muhammed bu iki olaya o kadar üzül mü ştü ki ,  İslam 
tarihçileri bu yıla "Hüzün Yılı" adını  vermişlerdir. 

Hz. Muhammed'i üzen bu iki olay, kendisinin şahsi 
bir problemi olduğu halde Kur'an bu iki olaydan hiç söz 
etmemekiedi r. 

Ayrıca Hz. Muhammed'in adı Kur'an'da sadece dört 
yerde67 geçerken ,  mesela Hz. Musa'nın 136; Hz. İsa'nın 
25; Hz. Davud'un adı ise 16 yerde geçmektedir. 

Kur'an Muhammed (s)'in bazı uygulama ve düşün
celerini açık bir şekilde eleştirmektedir. Mesela Bedir 
Savaşı'nda esir edilenleri fidye karşılığında serbest 
bırakması eleştirilerek şöyle buyurulmaktadır: 

((Yeryüzünde ağır bas(ıp küfrün belini iyice 
kır)ıncaya hadar hiç bir peygambere esirler sahibi olmak 
yahışmaz. Siz, geçici dünya malını istiyorsunuz, Allah 
ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah daima üstün ve hik
met sahibidir.»66 

67. 3/Alu lmran, 144; 33/Ahzab, 40; 47/Muhammed, 2; 48/Felih, 29. 
68. 8/Enfal, 67. 
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Bu ayetin nüzul sebebi şöyledir: İslam ordusu Bedir 
Savaşı'ndan sonra bir miktar esir almıştı. Peygamber (s) 
alman bu esiriere ne yapılacağını görüşmek üzere aslıa
bını topladı. Hz. Ebu Bekir'e sordu. Hz. Ebu Bekir, fidye 
karşılığı serbest bırakılmalannı önerdi. Hz. Ömer' e fik
rini sordu, Ömer öldürülmelerini önerdi. Ashabın bir 
kısmı Ebu Bekir'in, bir kısmı da Ömer'in görüşünü des
teklediler. Hz. Peygamber, Ebu Bekir'in görüşünü tercih 
etti ve esirler fidye karşılığında serbest bırakıldılar. Bu 
olay üzerine yukarıdaki ayet indi69 ve peygamberin 
uygulaması eleştirildi. 

Şimdi her türlü önyargıyı bir tarafa bırakarak olayı 
düşünelim. Müslümanlar, Mekke'de on üç yıl boyunca 
Kureyş müşrikl,erin in bin bir türlü eziyet ve işkencele
r ine maruz kalmış,  nihayet anayurtlarını terkedip 
Medine'ye hicret ettikten iki yıl sonra kadim düşmanla
nyla karşı karşıya gelmiş ve bu ilk savaşta galip gelmiş
lerdir. Savaşın komutanı da bizzat peygamberin kendisi
dir. 

Eğer Kur'an, Hz. Muhammed'in kendi eseri olsaydı, 
çektiği onca sıkıntıdan sonra düşmanıarına karşı kazan
dığı ilk zaferdeki bir uygulamasından dolayı kendi ken
disini bu kadar ağır bir dille kınar mıydı? Oysa tarih, 
kazandıkları daha basit zaferlerden dolayı neredeyse 
kendilerini ilah ilan edecek kadar ileri gitmiş nice komu
tanlara şahit olmuştur. 

Kur'an'ın, Muhammed'in eseri olamayacağına dair 
söylenecek çok şey vardır. Ne var ki Kur'an'daki kıssala
rın menşei ve bazı hususiyetlerini aniatmayı hedef edin
diğimiz bu çalışmanın sınırlarını aşmamak için bu 
konuda söyleyeceklerimizi burada noktalıyoruz. 

69. el-Vahidi, Ebu'I-Hasan Ali b. Ahmed, Esbabu "n-Nuzul, Mısır-
1968, s. 186-187. 
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KUR'AN KISSALARININ 
V AKİİ OLUP OLMADIGI 

Bu başlıktan maksadımız; Kur'an'daki kı ssalarda 
sözkonusu edilen olayların tarihte vuku bulup bulma
dığı meselesidir. 

Tevrat, in sanlığın başlangıcını anlatarak konuya 
girer. İncil ler de, Hz. İsa'nın nesebini aniatmakla yola 
koyulurlar. Mukaddimelerinin konusu tarihtir. Bir tarih 
kitabı gibi zaman ve mekan konularına geniş yer verir, 
ayrıntılara girerler. 

Kur'an'ın mukaddimesi ise, Fatiha Suresi olup bu 
sure, Kur'an'ın bir hidayet kitabı; hedefinin de insanlığa 
sırat-ı müstakimi göstermek olduğunu vurgular. Bu 
sebeple kıssalannda zaman ve mekan ikinci plandadır; 
hidayet rehberliğin de duyulan ihtiyaç oranında onlara 
yer verilir. Ancak kıssalarında zaman ve mekan proble
mi,nin arka plana atılması , kıssalarmın vakii olmadığını 
gösterir mi? 

Hemen şunu da belirtelim ki, kıssaların vakiiliği 
meselesi üzerinde dururken, tarihi belgeler ya da arkeo
loj ik kazılarda çıkanlan kitabeler incelememizin daya
nağı olmayacaktır. Bu gibi belgeler, mütehassıslarmı 
ilgilendiren konulardır. Biz burada Kur'an'ın kendisine 
dayanarak sonuca varmağa çalışacağız. 

Kur'an'la ilgili ve Kur'an'ın kendisine dayalı çahş
malarda, kıssalarının vakii olup olmadığı tartışması 
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yeni bir meseledir. 1950'1erde Mısır'da Muhammed 
Ahmet Halefullalı tarafından hazırlanan el -Fennu 'l
Kasasi fi 'l-Kur 'an isimli' doktora çalışması bu meseleyi 
gündeme getirmiştir. Müellif bu eserinde Kur'an kıssa
larının tamamen edebi kıssalar olduklarını; onlarda söz
konusu edilen olayların gerçekten vukubulmuş olup 
olmadığının gözönünde bulundurulmadığını i leri sür
mektedir. Bu iddia, o yıllarda geniş yankılar uyandırmış, 
lehinde ve aleyhinde bir çok makale yazılmı ştır. Bu 
dönemden sonra, Kur'an kıssaları konusunda çahşma 
yapan herkes bu meseleye de yer vermek zorunluluğunu 
hissetmiştir. 

Halefullah 'ın  iddiasına göre bir çok ayette müşrikle 

ri n Kur'an h akkı ndaki  " evvelki lerin  masalları  
esatiru 'l-cu ucll n - "  nitelemelerine yer verildiği70 h alde, 
h i ç  bir aye ttc bu iddiaları reddedilmiş değildir. Sadece 
Kur'an'm başkası tarafmdan Muhammed'e yazdmidığı 
iddiaları reddedilmektedir. Halefullah bu görüşünden 
hareketle şu sonuca varır: "Kur'an'da masal bulundu
ğunu söylemeyi sakmcalı bulmuyoruz. Bunu söylediği
miz zaman da Kur'an'ın herhangi bir nassına aykırı bir 
şey söylemiş olmuyoruz. "7 1  

Ona göre Kur'an-ı Kerim, tarih i  meselelerden bah
sederken, indiği topl umun bu vakıalar hakkındaki 
malum atın ı  m alzeme olarak kullanmakta ve onlar1 
edebi bir üslup içerisine sokarak, vermek istediği talimat 
ve öğütlere vesile kılmaktadır. Bu sebepledir ki Kur'an, 
naklettiği bu olayların vu ku bulup bulmadığı na, ger
çekle uyuşup uyuşmadığına önem verrnez.72 

70. Bkz.: G/En 'am, 25; 8lEn fal , :n; 16/Nahl, 24 ; 23/M:u 'minu n, 8 3 ;  
25/Furkan, li;  27/Ncml, 68; 46/Ahkaf, 17; 68/Kalem, 1 5 ;  83/M:uiaf
li li n, ıa. 

71. Muhammed Ah med Halcfullah, el-Fennu 'l-Kasasi fi 'l-Ku r 'an, 
Kahirc-1!)72, s. 178- 180. 

72. Halcfu l l ah, a. g. c., s. 254-255. 
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Oysa Kur'an-ı Kerim, llalefullah'm iddiasının 
aksine, müşriklerin, "evvelkilerin masalları" nitelemele
rini açık bir şekilde reddetmektedir. Halefullah'ı.n da 
kendisine destek olarak naklettiği bir ayette şöyle buyu
rulmaktadır:  •<İnkar edenler: "Bu (Kur'an) yalandan 
başka bir şey deği ldir. (Muhammed) onu uydurdu, 
başka bir topluluk da kendisine yardım etti. " deddiler de 
muhakkak bir haksızlığa ve iftira.ya vardı. lar. Dediler: 
"Evvelki/erin masalları, onları yazdr.rnuş, sabrılı-akşam 
onlar kendisine okunuyor. "  De hi: "(llayrr), o n u, gök.ler
dcki ve yerdeki gizlilikleri bilen (Allah) indirdi. O, çoh 
bağışlayan, çok esirgeyendir. ",73 

Ayetler, sadece, Kur' an' ın  ba şka ları ta ra fı n dan 

Muh am med'e yazdm ldığı iddi ası n ı  değil , "evvelkilerin 
masalları" n i tele m e s i n i  de reddc·tmektedir .  A l l ah ' ı n  
"göklerdeki ve yerdeki gizlil ikleri bi ldiği"ne dikkat çek i l 

m esi , bunun apk bir  del i l i dir. B a şk a  bir yerde d e  şöyle 
huyurul maktadır: 

«Onlara: "Rabbiniz ne  i ı ı d i rd i '> "  d , qdiği zaman , 
"evvelkilerin m asalları" derl e r  E: i k ıya met günü hem 
kendi veballerini tam olarak yü k l e ıı si n  l e r, hem d e  bilgi
sizce saptırdıkları kimselerin w·ha l l e ri ndcn bir kısmını. 
Bak n e  kötü şey yükleniyorlar.»74  

Başka bir ayette ise :  <<Ken d i �, i ı ı (· ayetl e ri m i z  okun
duğu zaman: "Evvelkil erin m a sal l arı . dedi .  Biz  onu, 
burnunun üzerin damga vurup i şareLieyeceğiz.>,l5 buyu
rulmaktadır. 

Bu ayetlerde Yüce Allah , Kur'an i çin "evvelkilerin 

73. 25/Furkan , 4-6. 
74. 16/Nahl, 24-25. 
75 .  68/Kalem, 15-16.  Not: lb nu Abbas'tan rı akkd i l c'r: b ı r  r i v aycte 

göre, bu ayette sözkonusu edilen şahıs V cl  id \ı M uğire olu p Inı znt 
Bedir Savaşı'nda bir k ıl ı ç darbesiyle y;ı raL ı n m ı:;; V(' ii lünn',Y(' 
kadar bu yaran ın izi devam etmişti r l r ·t. -Ta lw ri ,  M u h a rn rn,•d h .  
Cerlr, Camiu 'l-Beyan a n  1'e 'vili '/ .Ku r 'r111 , M ısı r- 19fı·1 , X X fX/ I H; 
er-Razi, et-1'e{siru'l-Kebir, (ik i n ci hn�k ı 1. T a h ra n ,  X X/H7 l .  
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masalları" iddiasında bulunanlarm cezalandınlacakla
rını açıkça ifade etmektedir. Bu iddiayı ileri sürenler 
şayet hak olan bir şeyi söylüyorlarsa, niçin bu söyledik
leri bir suç olarak değerlendiriliyor ve bunun için ceza
landırılacaklan ifade ediliyor? 

Ayrıca hemen hemen bütün kıssalardan sonra bu 
kıssaların gayb haberlerinden olduğu; bu olaylar vuku
bulduğunda Muhammed'in orada hazır bulunmadığı 
vurgulanıyor. 

Mesela Hz. Zekeriyya ile Meryem'in kıssaları ania
tıldıktan sonra: <<(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyet
tiğimiz gayb aleminin haberlerindendir. Meryem 'e han
gisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen onların 
yanında değildin.>/6 buyunılmaktadır. 

Hz. Nuh kıssası anlatıld1ktan sonra: <<(Ey Muham
med!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerinden
dir. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bunları bilmiyordu
nuz.» 77 huyurulmaktadır. 

Hz. Yusuf kıssası aniatıldıktan sonra: « (Ey 
Muhammed!) Bu (anlatılanlar), sana vahyettiğimiz 
gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını verip hile 
yaparlarhen sen yanlarında değildin.>/8 buyurulmakta
dır. 

N aklettiğimiz bu ayetlerde acab.a Peygamber (s)'in 
bu olaylara şahit olmadığı niçin zikrediliyor? Eğer kıssa
lar vakii olmasaydı bu hususun ifade edilmesine ne ihti
yaç vardı? 

Halefullah'ın iddialarından biri de; Kur'an'ın vakii 
olmayan birtakım uydurmalan nakletmek zorunluluğu
nun bulunduğu şeklindedir. Çünkü Muhammed (s)'in 
peygamberliği isbatı bazen bu uydurma şeyleri naklet
meye dayalıydı. Yahudiler, müşrik Araplar'a, Muham-
-
76. 3/Aiu lmran, 44. 
77. 11/Hud, 49. 
78. 12/Yusuf, 
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med'in peygamberliğinin gerçek olup olmadığını ortaya 
çıkarmaları için bir takım taktikler öğretiyorlardı. Bu 
cümleden olarak onlara bazı kıssaları öğretiyorlar ve 
eğer Muhammed bu anlattıklarımızı aynen anlatacak 
olursa, bilin ki o peygamberdir diyorlardı. Bu sebeple 
Kur' an, ister istemez, Ehl-i Kitab'ın anlattıklarını aynen 
anlatmak mecburiyetinde kalıyordu.79 

Hem Kur'an'da, hem de Kitab-ı Mukaddes'te zikre
dilen herhangi bir kıssayı karşılaştırdığımızda bu iddia
nın gerçek dışı olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü her kıs·· 
sada az veya çok farklılıklar mevcuttur. Şayet her iki 
anlatım arasında tam bir tatabuk olsaydı , belki o zaman 
bu iddia değer kazanır ve üzerinde durmaya değer bir 
iddia olurdu. Kaldı ki arada tam bir tatabuk olsaydı bile 
kesin bir delil olamazdı. Çünkü ne de olsa Tevrat da, İnail 
de, asılları i tibariyle i lahi  kitaplardır. Kur'an hiç bir 
zaman bu kitapların tümden değiştirildiklerini ve bütü
nüyle tahrife uğradıklarını iddia etmiş değildir. 

Hem Kur'an'ın, Ehl-i Kitab'ın söylediklerine uydu
ğunu nasıl iddia edebiliriz ki, onlar, Hz. İsa'nın Allah'ın 
oğlu olduğunu iddia ettikleri halde Kur'an bunu kesin
likle reddetmektedir. 

Onlar, kendilerinin Allah'ın sevgili kullan oldukla
rını iddia ettikleri halde, Kur'an bunu yalanlamakta
dır. 

Onlar, bir çok kıssada bir çok peygambere iftira 
ettikleri ; onlara büyük günahlar nisbet ettikleri halde 
Kur'an bunları reddetmekte; peygamberlerin salih kişi
ler olduklarını, ahlaksızlık ve haksızlıklara iltifat etme
diklerini söylemektedir. 

Kur'an, Muhammed (s)'e hitap ederek : «Sen onla
rın, kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler, ne de 
Hıristiyanlar senden razı olmazlar. 'Asıl doğru yol, 

79. 102. Halefullah, a. g. e., s. 21-22. 
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Allah 'ın yoludur' de. Sana gelen ilimden sonra eğer 
onların arzularına uyarsan, 'andolsun ki, Allah 'tan 
sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmaz.,,ao uyarısında 
bulunarak onların söylediklerine aldırış etmemesi kesin 
bir emir olarak i stenmektedir. 

Ayrıca Kur'an, sadece kendi dönemine hitap eden 
bir kitap değil ki bu tür yollan meşru görsün. Eğer Hale
fullah'ın bu iddiası d�ğru olsaydı, öncelikle Kur'an'ı n  
kendisi bunu dile getirmeli değil miydi? 

Halefullah'ın iddialarından bir diğeri i se, Kur'an'da 
tekrar edilen kıssaların, her tekrar edildiklerinde farklı 
lafızlarla anlatılmalarıdır. Buradan h areketle o, Kur'an 
kıssalannın tamamen edebi kıssalar olduklannı ;  olayın 
gerçekliğini ön planda mütalaa etmediklerini ;  hatta ger
çekleri göz ardı ettikleri n i  savunmaktadır.81 

Halefullah'm bu i ddiasını tartı şmadan önce kı ssah i
rın Kur'an'daki ko numlan üzerinde bir nebze durmamız 
gerekiyor. 

Kur'an kıssalarmda olay unsuru, şahıs, mekan ve 
zaman unsurlarmdan ill (�ydari a gelir. Önemli olan, kıs
sadan alınacak i bretUr. Bu sebeple bir kıssa, bir kaç 
yerde değişik a çılardan ele almanık tekrar edilir. Her 
zikredilişin  farkl ı  bir ınünn::;ebc;-ti vardır.82 

Mesela yeniden dirilmeyi konu alan Hz .. İb-rahim'in , 
kuşlarla ilgili  kıssası Bakara Suresi 'nde,83 Peygamber 
( s) ' in gönlünü yatı şbrma ve azın ini tazelemeyi hedef 
alan kı ssası Hud Surcsi'nde,84 putlarla mücadeleyi konu 

alan kıssası da Enbiya Suresi'nde85 zikredilrniştir. Eğer 
bu kıssalardn h edef, IIz. İbrahim'in şahsını an la tm ak 

olsayd
_
ı ,  h?P�_l?ir arada zikredilirdi. 

80. 2JB :1kara, 1�0. 
8 1. Halefullah, a. g. e., s. 1 3 1. 
82. Mu hammed M ah rıııı d Hkazi, el - Vahdetu'l Mevzuiyye fi 'l-

Kur'ani 'l-Kerim, Kahirc-1 H70, s. 29 1. 
Sil. 2/Bakııra, 2GO. 
84. 1 1/llud, 69-'iG. 
85. 21/Enbiya, 51-69. 



Kıssalarda hedef, şahısların hayatlarını anlatmak 
olmadığından bu kıssalann h er biri, ayrı bir surede ve 
surenin temel konusuyla ilgili yönleriyle anlatılmıştır. 
Ayrı ayrı olaylar için  bu durum sözkonusu olduğu gibi 
aynı olayın muhtelif surelerde Halefullah'ın vakiilik 
konusundaki itirazı da bu noktayla ilgil idir. Aynı olayın 

farkh lafızlarla anlatılmı ş olması ya da kıssada kon uştu

rulan şahısların bu konuşmalarının aynı lafızlarla veril 

memesi ona göre kı ssalarda vakii liği n aran marl ı ğı n a  

dair delildir . 

Haleful lah ' ın  del il olarak il eri sürdüf, ii ı n i s;ı l l er in 

ilki; Hz.  Musa'nın asasının bir ycnle 

yerde � l� ..:._) o :.. 87 , hı�k.a bir yen: le de 
nitel en ı nes idir .  89 

� ı-• .. ) =-

, 
CD bir 

ıın ,�arak 

Bu kel im elerin ayetlerde nasıl zik redi ld ikler i ı ıe  geç
meden bu kel i mel eri n l ugat manaları üzeri n de dura-
hm: � .-- .--

,..� Yılan için kullamlan genel bir isim olup 

büyüğü için de, küçüğü için de; erkeği iç i n de,  diş isi i çin 

l� 
' 

de kullanılır. :..J b.iyükyılan için; .J \;. 19:; 
küçük ve ince yılan için kullanıhr.90 

Acaba Hz. Musa'nın asası , Halefu11ah 'ın i ddia ettiği 

gibi sııfbelağatiçin biryerde 

, .....-;:.. ..:J � ve haşim biryerde de 

edilmektedir? 
86. 20rfal· 20. 
87. 2()/Şı.ınra, :�2.  
88. 2R/Kasas, 3 1. 
89. Halefullah, a. g. e., s. 138-1:19. 

, başka bir ycnie 

olımık mı bvsif 

90. cz-Zamah şcri, Mah mud b. Omar, el-Keı;;:;;a{ an lialwi!:i 't -Tımzii 
vr. Uyuni Akavil (i Vucuhi 't-Te 'vil, Dnru'l -Ma'ri re, Beynıt, Il/G:l,ı; 
er-Razi, a. g. e., XXIII/28. 
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Bu kelimelerin geçtiği ayetleri dikkatli bir şekilde 
incelediğimizde sırf belağat için kullanıl madıklarını 

görürüz. Şöyle ki: kelimesi her türlü yılan için 

kullanıldığına göre bu kelimenin kullanılmasında bir 

� l: pnhlroı)Uldıır. Proolem, .:.J • �  ve 

me lerinin kul1arn h-ıia.;ındadır. Şuara Suresinde; 

,;.� -: \ '..---;;. <\-:' �, \�]� 6� 1..1 .::-: .:.,) �-- .) .... o 
' . 

keli-

<<(Musa), asasını attı, bir de (baktılar ki) o, apaçık 
bir ejderha (su 'ban)!n91 denilirken; Kasas Suresi 'nde; 

«Asanı at! (Musa attığı) asasının küçük bir yılan 
(can) gibi titreştiğini görünce . . .  ))92 buyurulmaktadır. 

Dikkat edilirse ikinci ayette, asanın küçük bir 
yılana dönüştüğü anlatılmıyor, küçük bir yılan kadar 
hareketli olduğu anlatılıyor. Yani o, büyüklükte bir 
ejderha kadar büyük olduğu halde, çeviklikte küçük bir 
yılan kadar çevikti .93 

O halde bu iki kullanış,  ayrı şeyleri anlatmıyor, 
aksine aynı şeyi dile getiriyor. Bu sebeple burada farklı 
lafızların kullanılması vakii olmamayı değil ,  aksine 
vakıanın kendisini anlatıyor. 

Tekrar edilen bir kıssadaki şahısların konuşmalan
nın farklı lafızlarla verilişine gelince, buna Hz. Musa'nın 
Medyen'den Mısır'a giderken yolda bir ateş görmesi üze
rine söylediği sözleri misal olarak inceleyelim. Sözko
nusu olay, Kur'an'ın üç ayrı suresinde zikredilmektedir 
ve lafızlar şöyledir: 

9 1. 26/Şuara, 32. 
92. 28/Kasas, 31.  
9 3. ez-Zamahşeri, a. g. e., II/534; er-Razi, a. g. e., XXII/28. 
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Taha Suresi'nde: 

«Hani (o), bir ateş görmüştü de ai/esine: 'Siz durun 
ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir kor getiririm 
yahut ateşin yanında bir yol gösteren buluru m .  
d 

. .  94 emıştı.» 
Neml Suresi'nde: 

«Hani Musa ailesine: 'ben bir ateş gördüm, size 
ondan bir haber getireyim, yahut size parlak bir ateş 
koru getireyim. Ta ki ısınasınız. ' demişti.»95 

Kasas Suresi'nde: 

«Musa süreyi b itirip ailesiyle yola çıktı. Tur 
yanında bir ateş gördü. Ailesine dedi ki: 'Siz durun ben 
bir ateş gördüm, belki ondan size bir haber yahut ısın
manız için bir ateş parçası getiririm.»96 

94. 20/faha, 10. 
95. 26/Neml, 7. 
96. 28nKasas, 29. 
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Ayetler dikkatlice okunduğunda Hz. Musa'nın 
konuşmalarında takdim te'hirlerin ve bir takım lafız 
farklılıklarının olduğunu görürüz. 

Hz. Musa, ateşin yanına gitmek üzere ailesinin ken
di sini orada beklemelerini i sterken, gerçekleştirmek 
istediği iki isteği vardır: Bunlardan biri, ateşin yanmda 
bir yol gösterici bulmaktır. Bu istek, :ilk ayette ikinci 
sırada yer al ırken, diğerlerinde birinci sırada zikredil
mekted ir. Konuşmasındaki takdim te'hir işte burada
dır. 

İkinci isteği ise, ailesinin ısınmaları için "bir kor", 
"parlak bir ateş koru", "bir ateş parçası" getirmektir . 
Yaı1i ikinci istek, üç ayrı lafızla zikredilmiştir. 

Hz. Musa'nın içinde bulunduğu şartları ve psikolo
jik durumunu hesaba katmayan kişi, Hz. Musa bu cüm
lelerden sadece birini sarfetmi ştir, diğerle)·i sırf belağat 

icabı değişik şeki l lerde ifade edi lmiştir, der ve bundan 
hareketle Kur'an kıssalarmda kişiler konuşturulurken , 
vakiiliğin hesaba katılmadığı sonucuna varır. 

Bazı alimler , bun a bir çözüm yolu olarak; Hz. 
Musa'n ın dilin in İbranice olduğunu ve bu farklı lığın, 
konuşm a lannı n  Arapça'ya t.-srcüme edilmesinden kay-· 
naklandığın ı  söylerler.97 

01aym devammda d a  böyle bir tekrar sözkonusu
dur Ateşin yanma gittiğinde Hz. Musa Allah�ın kendi
sine seslenişini duyar. Allah'ın bu çağnsı da üç ayrı yerde 
ve bir takım farklı l afızlarl a anlatılmaktadır. 

97. Ahmed b. tbrahi m  b.  ez-Zübeyr, Mila.lw 't-Te 'uil, Beyrut-1983, 
IU8 10-8 1 1. 
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Taha Suresi : 

J.tJG'i\�(j\��3���� �!sJ�-� (. � \ .-- , ' 1  ,.. ,...- / J (.' / / ) o,....... o �  ( / �'0--���-:U\\:'j .. � 0 �->'��c \j a·fr\ \,; \; 
. ... , o / ' /' � .. " ..... ... o ' o -;: \�S-F�--- ; _,c)\_.? .. \__, .)'� \8 

«Ey Mli .'i(,: , nen ,  l ı · ı ·ei J Den ,-.;ı ' IIUl Uubhinim! Palfw;
larını çıkar. Çünlüi. sen, k utsal uadide, Tuva'dasuı. Ren 
seni seçtirrı, (sana) vahyo?wwnı dinle. Mulwklw lt  hen, 
(evet) ben Allah 'ım; benden baş/w tanrı yolaur. rYalmz) 
bana lwlluh d t'e h('ni a n nı a h  için namaz hı.[_,!lll 

Ne ml Sı ı rı •si : 

«Oraya gelince (kendisinı' J  sı·:;{('fu /, ! ı  J, fq;in içinde 
bulunan da, çevresinde olan da mü.hard� hıluuh. Alımı
lerin Rabbi Allah, eksih/iklerden münezzchtir. Ey Musa, 
gerçeh şu ki ben, üsiiin u e hikmet sahibi ola n Allah 'wı! 
Asanı at. »99 

«Ey Musa, m.uhahlwk alemierin Ua bbi Allah benim, 
ben! Asanı aL" 1 00 

98. 20ffaha, 1 2- 14. 
99. 27/Neml, K-fJ. 
100. 28/Kasas, 30-:-l l .  S9 



Acaba yüce Allah, bu cümlelerden hangisiyle 
Musa'ya hitap etti? Bunlardan biriyle hitap etti , ama 
diğer iki hitap siyak gereği edebi nedenlerle değiştirildi, 
diyebilir miyiz? Asla. Yüce Allah bu hitapların hepsiyle 
hitap etmiştir, Daha açık bir ifadeyle bir defasında birini; 
diğerinde diğerini; bir başkasında öbürünü söylemiştir. 
Belki başka hitaplan da olmuştur. Ama bize bu üçü nak
ledilmiştir. Çünkü Hz. Musa oraya gittiğinde zaten endi
şeliydi; kafasında bir çok soru vardı. Orada ne g:i:bi bir 
durumla karşılaşacağını bilmiyordu. Oraya varır var
maz, ağaçtan biri kendisine sesleniyordu. İlk olarak 
vahiyle karşılaşıyordu. Kendine gelmesi için tekrar tek
rar hitabı duyması gerekirdi. Tekrar edilen hitaplann 
muhtevası aynıydı , ancak ifade üslubunda bir takım 
farklılıklar vardı. Bu farklılıklar haddizatında sakinleş
ınesi hususunda daha da etkiliydi. 

Peygamberimize de ilk vahiy geldiğinde melek üç 
defa «Oku!» sözünü tekrar etmiştir. 

Kur'an'da hayali kıssaların bulunduğunu ileri 
sürenlerin gerekçelerinden biri de şudur: Müşrikler, 
Peygamberi sınamak için Ehl-i Kitab'a gidip onlara danı
şıyorlardı. Ehl-i Kitap, bir kıssa uyduruyor ve gidin 
sorun, eğer bu kıssayı biliyorsa, gerçekten o bir peygam
berdir, diyorlardı. Peygamberin önünde başka bir yol 
kalmıyordu. Vahiy geliyordu ve onların uydi.ırdukları o 
kıssayı peygambere getiriyordu?! 

Pes doğrusu. Bu kesim bu kadar senaryolar uydura
caklanna, bu konulara harcadıklan vakti Kur'an'ı anla
maya harc.asalardı, herhalde çok daha hayırlı olurdu. 
Kur'an üzerinde yeterince düşünseydiler, hayallerinden 
kurtulup vakıaya dönseydiler bu tür bezeyanlan ortaya 
atmazlardı. 
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Gelen vahiy, Ehl-i Kitap bu kıssayı uydurdular; 
haddizatında böyle bir kıssa yoktur, 'diyemez miydi? 

H erhalde bu görüşü ileri sürenler bu sözleriyle · 
Aslıab-ı Kehf ve Zulkarneyn kıssalarını kastediyor lar. 
Çünkü rivayetlere göre müşriklerin Ehl-i Kitaptan öğre
nip sordukları kıssalar bunlardır. 1 01 

Şimdi bu kıssalarda konumuza ışık tutan ayetleri 
görelim: 

Ashab-ı Kehf Kıssası: 
Yüce Allah kıssaya dikkat çektikten sonra kıssanın 

anlatırnma şu ayetle başlıyor: 

«Onların başından geçenleri gerçeh olarah anlatıyo-
ruz.»1 02 

Ayette geçen : gerçek olarak» sözü olayın 

gerçekten vuku bulduğunun açık bir delilidir. 
Mağarada nasıl uyurlukları aniatıldıktan sonra da 

yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Eğer onları görseydin 
dönüp kaçardın ve gördükterin yüzünden için korku ile 
dolardı.» 103 

Hayali bir hikaye anlatılırken yüce Allah'ın bu 
şekilde buyurması düşünülebilir mi? 

Yüce Allah yine şöyle buyurmaktadır: <<Böylece 
(insanları) onladan haberdar ettik ki, Allah 'ın va 'dinin 
hak olduğun u, kıyametin şüphe götürmez olduğunu 
kesinlikle bilsinler.,,1 04 

101. Bkz.: Tabcri, IX/191. 
102. 18/Kehf, 13. 
103. 18/Kehf, 18. 
104. 18/Kchf, 2 1. 
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Yüce Allah bir bilgiye dayanmaksızın insanların 
kıssa hakkında ileri sürdükleri tahminlerine/uydurma
larma da dikkat çekerek şöyle buyurmaktadır: <<(İnsan

ların lıinıi.� Onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir 
diyecekler. Yine beş kişidir, altıncıları köpekleridir diye
cekler. (Bu sözler) bilinmeyen hakkında tahmin yürüt
mektir. (Kimileri deJ onlar yedi kişidir, sekizincisi 

köpek/eridir, derler. De ki: Onların sayılarını Rabbim 
daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. 
Öyle ise A.r:;hab-ı Kehf hakkında, delillerin açık olması 

haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında 
(ileri geri konuşan) kimselerin hiç birinden malu.mat 
isteme!» 1 05 

Naklettiğimiz bu ayetler, kıssanın gerçek bir olay 
olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şeklide açık açık 
an latmaktadır. 

Zulkarneyn kıssası h akkında da yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır: ((İşte gerçekten biz, onun (Zulkar
neyn 'in) yanında olan (her) şeyi bilgimizle kuşatmı
şız. ))1

06 

Haddizatında ibret alınacak bir hususu anlatmak 
içi n  h ayali olaylar z ikretmek, aniatılmak isteneni tam 
olarak canlan dıracak gerçek bir olayı bilm eme duru

munda söz konusu olur. Allah hakkında ise böyle bir şey 
sözkonusu değildir. Gerçek olaylar, mutedil ve gerçekçi 
bakış açısının elde edilmesi ve mutedil bir şah siyetin 
oluşması i çi n hayali olaylardan çok daha etkil idir 
Kur'an'ın hedefi de mümin e  mutedil ve gerçekçi bir bakı� 
açısı kazandırmak ve onu bu şekilde eğitmektir. 

Böyle bir izah belki bazı kelimeler için geçerli olabi · 
105. lR/Kehf, 22. 
106 . lH/Keh f, 91.  
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lir, ama bunu bir metod ve kesin bir kanaat olarak ileri 
sürmek asla tutarlı değildir. Hele takdirn-tehir gibi bir 
durum sözkonusu ise, bu bir tercüme hatası olur ki,  
Allah bundan münezzehtir. 

Hz .  Musa'nın ve ai lesinin içinde bulun dukl arı 
ortam ve psikolojik durumları hesaba katı ld ığında  
mesele aydınlığa kavuşmaktadır. Ayetlerden de  anlaşıl ·· 
dığı gibi Hz. Musa ve ai lesi çölün ortasında yolbnnı  kay
betmişlerdir. "Belki ateşin yanmda bir yol göstere n bulu 

rum" demesi ,  yolların ı  kaybettiklerine del i l d i r  Ayet
lerde ısınrnalarm dan söz edildjğine göre de h ava soğuk

tur. 
Şimdi karanlık ve soğuk bir gecede yolunu kaybet

m i ş  bir �i l eyi düşünelim . Bir ateş görüyorlar, böylece 
onlar için bir ümit ışığı doğuyor. Ama ateşin yanına gidil
diğinde n elerle karşılaşılacağı da bel li değildir. Bu ümit 
ışığı aleyhlerine  olabilecek bir durumla da son uçlanabi 
lir. İşte böyle bir ortarn ve halet-i ruhiyye içerisi n :ie a i le  
reisi ,  aile efradından kendisini orada beklemeleri n i  iste
mektedir. Ailesini teskin edip orada kendisini beklerne
leri için ne diller döker! Ümit ve endişelerini kaç defa dile 
getiri r� Ta ki onları teskin edebilsin ve orada kendisini 
beklerneleri i çin onları ikna edebil sin. 

Bizce buradaki tekrarlarda farklı lafızlann kulla
nı lması buradan kaynaklanmaktadır. 

Durum böyle olunca vakıa olarak da, kıssalarda 
konuşturul an şah ıs larm konuşmaları açısından da 
Kur'an kıssalan vakı anm kendi sini dile getirmektedir. 
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NETİCE 

Kur'an'ın bir cüz'ü olmaları hasebiyle Kur'an'daki 
kıssaların menşei, bizzat Kur'an'ın da menşeini ilgilen
diren bir husustur. 

Kur'an'daki kıssaların bir çoğu, Kitab-ı Mukad
des'te de geçtiğinden , akla  gelebilecek ilk itiraz, Kur'an 
kıssalarmm Kitab-ı Mukaddes'ten çalma olduğunu iddia 
etmek şeklinde olacaktır. Nitekirü günümüzde kimi 
müsteşrikler bu iddiayı ileri sürmüşlerdir. Haddizatında 
Kur'an'ın indiği dönemlerde aynı itiraz müşrik Araplar 
tarafından da yapılmıştır. Az da olsa böyle bir İtirazın 
tutunacak bir dalı bulunsaydı, Kur'an'ın indiği dönem
deki Ehl-i Kitabın bunu ileri sürmüş olmaları gerekirdi. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim yalnız müşrikleri değj l ,  Ehl-i 
Kitabı da hedef almıştır. N e var ki, o dönemde .yaşayan 
Ehl-i Kitabın böyle bir itirazı vaki değildir. 

Ayrıca hem Kitab-ı Mukaddes'te, hem de Kur'an'da 
zikredilen kıssalar mukayeseli bir şekilde bir değerlel)
dirmeye tabi tutulduklarında, böyle bir itil"azın hayal 
m alısulu olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü Kitab-ı 
Mukaddes'teki kıssalarla Kur'an'daki kıssahır, muhteva 
açısından bir takım farkhl'ıklar arzettiği gibi üslup ve 
onlara hakim olan inanç sistemi açısından da bir birbir
lerinden tamamen farkhdırlar. Öyle ki, Kitab-ı Mukad
des'teki kıssaların Kur'an 'daki kıssalara kaynaklık 
etmiş olması imkan dışıdır. 
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Kur'an'ın indiği dönemlerde Kitab-ı Mukaddes'teki 
metinler h enüz Arapça'ya tercüme edilmiş değildir. 
Bugün elimizdeki Arapça tercümelerine hakim üslubun 
da Kur'an üslubuyla bir ili şkisi yoktur. 

Hz. Muhammed'in onları Arapça'ya tercüme etmiş 
olması da düşünülemez. Çünkü Muhammed (s) ' in 
üslubu, hadis mecmualannda nakledilmiştir ve bu üslup 
ile Kur'an'ın üslubu birbirlerinden farklıdır. Kaldı ki 
Kitab-ı Mukaddes'te zikredilmeyen bazı kıssal ar 
Kur'an 'da mevcuttur. 

Ayrıca Kur'an-ı Kerim, Ehl -i Kitabın hak yoldan 
sapmış olduklannı ve kitaplarını tahrif ettiklerini açık 
açık ifade etmektedir. Bu açık iddiadan sonra onların 
kitaplarını kaynak edinme ihtiyacı da kalmamaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'in kıssaları naklederken hedefi ,  
tarihi bilgi vermek değil ,  insanlarm hidayete ulaşınala
rma vesile olmamaktır. Ancak hedefinin tarihi bilgi ver
mek olmayışı ,  bu kıssaların hayal mah sulü olmasını 
gerektirmez. Yüce All ah'ın h emen hemen her kıssadan 
sonra, bu kıssaların gayb haberlerinden olduğunu söyle
mesi ve bu olaylar vuku bulurken Muhammed'in orada 
hazır bulunmadığının ifade edilmiş olması, kıssalarda 
sözkonusu edilen olayların gerçekten vuku bulmuş olay
lar olduğunun delilidir. 

Netice olarak, Kur'an kıssaları vahiy eseri olup 
vuku bulmuş olaylardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KUR'AN'DAKi KISSALARIN 
GAYE VE HEDEFLERİ 





GİRİŞ 

Tabiat kanunları nasıl genel-geçer kanunlar ise top
lumsal kanunlar da öyledir. Hatta toplumsal kanunlar 
daha genel-geçerdir. Ne var ki toplumsal kanunlan tes
bit o kadar kol ay bir şey değil dir. Sebeplerle sonuçlar 
arasındaki ili şki  dah a karmaşıktır. 

Kur'an-ı Kerim,  değişik ayetlerde toplumsal kan\1-n
ların bu özelliğini vurgulamaktadır. Mesela · Hicretten 
önce 1nen ayetlerde müşriklere şu toplumsal kanun 
h atırlatılmıştır: Şayet Peygamber Muhammed (s)'i yur
dundan çıkaracak olurlarsa, kendi akibetlerini hazırla
mış olacaklardır: <<Onlar seni yurdundan çıkarmak i çin 
neredeyse dünyayı başına dar getireceler. O takdirde, 
senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. Senden 
önce gönderdiğimiz peygamberler h akkmdaki kanun (da 
budur). B izim kanunumuzda hiç bir değişiklik bulamaz
sırt.» 1 Nitekim peygamberin hicretinden sonra müşrikler 
ancak on sene dayanabilmişlerdir. 

Toplumların da fertler gibi ecelleri vardır, müddet
lerini doldurduklarında ya helak olur ya da h akimiyetle
rini yitirir, tarihe karışirlar. Yüce Allah bu konuda şöyle 
buyurmaktadır: 

----------
1. 17 !ls ra, 76-77. 
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<<Her ümmetin bir eceli vardır. Eecileri gelince ne bir 
an geriye alabilirler, ne de bir an ileriye alabilirler. n2 

N asıl ferdi n ecelin in gelmesine bedeni arızalar 
sebep teşkil ediyorsa, toplumların ece11erinin gelmesine 
de inanç ve ahlak arlZaları sebep olur. 

Ayetin tefsirinde Taberi (öl. 3 10/922) şöyle demekte-
dir : 

Yüce Allah bu ayette, bir kötülük i şlediklerinde 
«Biz babalarımızı bu iş üzere bulduk, ayrıca Allah da 
b ize b u n u  enıretmişti. » diyen m üşrikleri ,  bu yalanlann
dan , kendisine ortak koşma konusundaki ı srarlarından 
ve küfür üzere devam etmelerinden dolayı onları ceza
l andıracagına  dair tehdit etmekte ve kendilerinden 
ön ceki milletlerden onlara benzer olanların durumunu 
onlara hatırlatmaktadır. Allah ' ın  elçisin i  yalanlayan , 
öğütlerini reddeden ve Allah'tan ard arda gelen deli liere 
rağmen O'na ortak koşmaya devam eden toplulukların 
cezalandırılmalarının vakti gelmi ştir? 

Bu ayetten ve bundan önceki ; aDe ki: Rabbim ancak 
açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere zulmet
meyi, hakkında hiç bir delil indirilmeyen bir şeyi Allah 'a 
ortak koşmayı ve Allah haklunda bilmediğiniz şeyleri 
söylemenizi haram kılmıştl-r.>-•4 ayetin den toplumlarm 
ecellerinin inanç ve ahlaki davranı şları i lgilendiren bir 
husus olduğu anlaşılmaktadır. Son naklettiğimiz ayette, 
'bi lgisizce Allah h akkında konuşmak ve kötülüklerden 
gizli olanları ' unsurları dikkat çekicidir. Demek ki top-
2 .  7/A"ra f, :�4 .  
a .  Talwri , V/ 167.  
4. 7/A.ra f", :�:�. 
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lurnların ecellerinin gelmesi için ahlak dışı davranışlan
nın yanı sıra inan ç  ve kalplerinde gizlediklerinin de 
önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Kıssalar bu toplum sal kanunları gözl erimizin 
önüne serer. Belki bunlar soyut olarak da anlatılabilirdi. 
Ancak on ların bir kı ssa çerçevesinde toplurnlara uygu
lanmış olarak anlatılmaları , hem dah a etkil i  ve hem de 
insan zihnine yerleşmesi bakırnından daha kahcıdır. Bir 
Lut kavmi,  bir Ad ve Semud kavmi niçin helak olmuştur? 
Toplurnların gerileme ve i lerleme sebepleri n e lerdir? 
Bütün bu hususlar kı ssalarda uygulama h olarak anlatıl
m aktadır. Peygamberler m esajl arını toplumlarına nası l  

iletmişler? Mesajlarını iletirken ne gibi zorl ukl arla kar
şı laşmı şlar? İnanm ayanların onlara i tirazl arı nelcrdi '? 
Bütün bu nlar kı ssalarda işl enen k o n ulardır. 

Gün ümüzdek i top l u ml arı n sosyal y a p ı l a n n da b i r  
takı m deği şiklikler o l n ı u şsa d a  in san ayn ı in san dır. 
Meselelere bakışı , h ayat felsefesi gibi temel konularda 
pek değişiklik yoktur. Bugünkü münkirh�rin ruh yapı
lan ve h ayat fel sefeleri , dünkü münkirlerirıkinin aynı
dır. İnsanlarm ruh yapılan ve hayat felsefeleri de birbir
lerinin aynıdır. 

İnananların kendilerine örnek alacakları ki şiler, hiç 
şüphesiz peygamberler ve onlara tabi olanlardır. O halde 
onların mücadel elerin i ,  h ayata bakışların ı ,  meseleler 
karşısında takındıkları tavırları öğrenmeleri önemli bir 
h usustur ve bütün bunlar genellikle bu kıssalarda dile 
getirilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim ,  naklettiği kı ssaların gayelerini iki 
ana maddede özetlemektedir: 

a) Peygauıber'i teselli etmek ve onun irade ve azmini 
bilemek. 

b) İnsanlan düşündürrnek ve ibret almalarını sağla
mak. 
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PEYGAMBERi TESELLi ETMEK 

Hakka davet, meşakkat1i bir yoldur. Bütün peygam
berler bu yolda çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Pey
gamberimiz de muarızların ın  alay ve saldırı ları na 
i şkence ve komplolarına maruz kalmıştır. Muanzlar 
kendisinden peygamber olduğuna dair delil üstüne de\ \ 
i stiyor, delillerle karşılaştıklarında da kabul etmedikleı 
gibi onu alaya alıyorlardı. Bu alayları ve deliHere aldm ·, 
etmemeleri Peygamber (s)'i bazen öyle üzüyordu ki, ken 
disine inen vahiyden bazı bölümleri onlara tebliğ etme-· 
meyi düşündüğü oluyordu.5 Yüce Allah bu hususu şöyle 
dile getirmektedir: «Belki sen: 'Ona bir hazine indiril
meli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? '  
demelerinden ötüru, sana vahyolanın b ir kısmını 
(duyurmayı) terk edeceksin ve bunu onlara okumaktan 
göğsün daralacak (sıkılacaksın); ama sen sadeçe bir 
uyarıcısın (böyle sözlere aldırma), her şeye vekil 
Allah 'tır.»6 

Peygamber ( s)'in bu anlamdaki üzüntüsü bir çok 
ayette anlatılmaktadır: «Biliyoruz, onların dedikleri 
elbette s�ni üzüyor, hakikatte onlar seni yalanlamıyor
lar, fakat o zalimler bile bile Allah 'ın ayetlerini inkar 
ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de 

5.  Ebu's-Suud, IV/19 1 .  
�- l l/Hud, 12. 
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yalanlanmıştı. Yalanlarimalarına ve eziyet edilmelerine 
sabrettiler, nihayet onlara yardımımız yetişti. Allah 'ın 
kelimelerini (karıunlarını) değiştirebilecek kimse yok
tur. >? 

«Her halde sen, onlar bu  söze inanmıyorlar diye 
üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin!»6 

Yüce Allah , önceki peygamberlerin kıssalanm indi
rerek, on lann da aynı problemlerle karşılaştıklanm 
anlatmakta, peygamberine teselli. vermekte, azınini güç

l cn dirm ektedir: <<Peygamberlerin haberlerinden senin 
/wl bini ·  sağlamlaştıracak her şeyi anlatıyoruz. Bunda 
sana hak, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiş
t ir. >>9 

Geçmiş peygamberl erin kıssalarında anlatı lanlar, 
Peygamber (s)'i derinden etkilemiştir. Kendisinden riva
y c�t edilen h adislerde bunu apkça müşah ade ediyoruz . 
Buhari'nin naklettiği bir hadiste şöyle denilmektedir :  

Rasulullah (s) bir defasında ganimetieri taksim 
ettikten sonra biri (itiraz ederek):  Allah'a yemin ederim 
ki bu, Allah'm nzası gözetilmeyen bir dağıtımdır, dedi. 
Adamın böyle dediği Peygamber (s) 'e ulaştırıldığmda 
Peygamber ( s) 'in rengi attı ve çok kızdı, sonra şöyle 
buyurdu: 

"Allah ve Rasu1ü adalet etmezse kim eder? Allah 
Musa'ya rahmet etsin ,  o, bundan daha ağır sözlerle eleş
tiri ] di de sabretti (ve böyle küstahlan cezalandır
madı) . " 1 0  

Başka bir rivayette de şöyle denilmektedir: 
Mekke fethedildiğinde Kabe putlardan temizlendL 

Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolarak kendilerine ne 
yapılacağını bekliyorlardı .  Rasulullah (s) bir konuşma 

7 .  6/En'am, 33-34. 
8. 18/Keh f, 6. 
�J . l l!Hud, 120. 
lO. Buhari, Enbiya 27; Meğazi 56; Edeb 53, 7 1 .  
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yaptıktan sonra kendisine olmadık eziyyetler çektiren ve 
ön safta yer alan Ebu Süfyan gibi Kureyş sergerdelerini 
çok manalı bir bakışla bir müddet gözden geçirdi ve mazi
n in  bu düşman kitlesine karş ı :  

- Ey Kureyş cemaati ! Şimdi size ne  muamele edece
ğim sanırsınız? diye sordu. Onun ne derece merham etli 
ve alicenab biri olduğunu bil1yorlardı . Hep bir ağızdan : 

- İyilik umarız, sen değerli bir kardeş ve alicen ab bir 
kardeşin oğ·lusun , dediler. Bunun üzerin e Rasul ulah (s)  
şöyle buyurdu: 

Yusufun kardeşlerine dediği gibi ben de size: Artık 
bugün geçmişte yaptıklanmzdan dolayı size bir k ın ama 
ve cez a yoktur , deri m , h aydi gi d iniz ,  serbests i n i z ,  
buyurdu . 1 1 

Haddizatında Peygamberi miz  (s)'in ba�ın dan geçen 
hadiselerin b enzerl eri önceki peygamberl erin de başın 
dan geçm i ştir. Mesela Hz.  Nuh hakkmda anl atılan şu 
h ususlar, Peygamberimiz ( s)'in durumuna ne kadar da 
benziyor: 

<<Andolsun biz ıVuh 'u da kavnıine gönderdi!?:  'Ben 
sizin için (kurtuluş yolunu) açıh(ça gösteren) bir uyarıcı
yı m. Y dlnı.z Allah 'a tapuı. Cidden ben, sizin, acı bir 
günün azabına ugramanızdan korkuyorum ' (dedi). Kav
minden ileri gelen inkarcı grup dedi ki: 'Biz seni de bizim 
gibi insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak 
takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. 
Sizin b ize karşı b ir ü.stünlüğünüzü de görmüyoruz, 
aksine sizi yalancı görüyoruz! ' 

Dedi ki: 'Ey kav mim, bakın, ya ben Rabbimden bir 
delil üzerinde isem ve (0), kendi katından. bana bir rah
met vermiş de, o (rahmet) sizin gözlerinizden gizli bıra
kılmış ise ? Şimdi siz onu istemezken, biz sizi o (Tanrı 
rahineti)ne zorla mı sokacağız? 
l l. Zcbi di, Sa.h ih-i I3uhari M.uhtasarı Tecrid-i Sari/ı Tercemesi, 

Ankara-1972, X/3 13. 
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Ey kavmim! Buna karşı ben sizden bir mal istemiyo
rum, benim ücret im Allah 'a aittir. Ve (siz istemiyor, hor 
görüyorsunuz diye) ben� inananlan (yanımdan) kovacak 
değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır (kur
tuluşa ereceklerdir. Ben onları nasıl kovarım) ?  Fakat 
ben sizi, cahillik eden bir kavim görüyorum. Ey kavmim, 
ben onları kovarsam, Allah 'a karşı beni kim savunur? 
Düşünmüyor musunuz? Ben size: Allah 'ın hazineleri 
yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben mele
ğim de demiy?rum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kim
seler için Allah onlara bir hayır vermeyecek de demiyo
runı. Allah, onların içlerinde olanı daha iyi bilir. (Böyle 
bir şey yaparsam) o takdirde ben, mutlaka zalimlerden 
olurum. 

Dediler ki: 'Ey Nuh, bizimle mücadele ettin. Hem 
bizimle mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan 
isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir! ' 

Dedi: 'Onu, ancak Allah dilerse size getirir; siz engel 
olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmak dilemişse, ben 
size nasihat da etmek istesem, nasihatım size fayda ver
mez. Rabbiniz O'dur ve siz O 'na döndürüleceksiniz. '»1 2  

Hz. Nuh'a yapılan bu itirazlar aynıyla peygamberi
mize de yapılmıştır. 

Hz. Nuh'a itiraz edenler de, kavminin ileri gelenleri 
idi ,  peygamberimize itiraz edenler de. Haddizatında 
bütün peygamberlere itirazlar hep bu kesimden gelmiş
tir. 

Hz. Nuh da hak yola çağınrken kavminden maddi 
herhangi bir karşılık beklemediği gibi peygamberimiz de 
beklemiyordu. Aynı şekilde diğer peygamberler de bekle
miyor ve bunu kavimlerine açıkça ifade ediyorlardı. 

Hz. Nuh ve diğer peygamberler gibi peygamberimiz 
de Allah'ın bir kulu ve elçisi olduğunu, Allah'ın emirle-
12. l l/Hud, 25-34. 
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rine itaat ettiğini ,  sadece Allah'ın yetkisinde bulunan 
hususlarda hiç bir yetkisinin bulunmadığını söylü
yordu. 

Ama Hz. Nuh'un kavmi kendisine nasıl karşı çıktı
larsa, getirdiği bütün deliliere ve kavminin iyiliğini tüm 
samimiyetiyle istemesine, mesaisini buna harcamasına 
rağmen kavminin ileri gelenleri ,  ona karşı ç.ıkmakla da 
yetinmiyor, üstelik onunla alay ediyorlardı. 

Kıssalar, Peygamber (s)'i teselli etmeyi ve iradesini 
takviye etmeyi amaçladıkları gibi peygamberliğini isbat 
hususunda da önemli bir görev yüklenmişlerdir. Nite
kim İbnu Abbas'tan nakledilen bir rivayette şöyle denil
mektedir: Kureyş, en-Nadr b. el-Haris ,  Ukbe b. Ebi 
Muayt ve başkalarını Medineldeki yahudi alimiere gön
derdiler. Onlara dediler ki: Muhammed'i onlara sorun , 
vasıflarım onlara anlatm ,  ileri sürdüğü şeyleri onlara 
söyleyin .  Çünkü onlar Kitap Ehli'dir, peygamberler hak
kında bilgi sahibidirler. 

Bu elçiler gidip o yahudi alimlerine damştıklarında 
o yahudi alimler, onlara şu yolu gösterdiler: Üç şeyi ona 
sorun, eğer size cevap verecek olursa, bilin ki gönderilmiş 
bir peygamberdir. Cevap vermezse, bu takdirde yalancı
nın biridir. 

Sormalarını  önerdikleri hususlar, Aslıab-ı Kehf ve 
Zulkarneyn kıssaları i le ruh konusudur. Bu kıssaların 
iniş sebebinin bu olduğu rivayetlerde belirtilmektedir. 13  
Hz. Nuh ile ilgili kıssadan sonra da şöyle buyurulmakta
dır: <<(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb 
haberlerindendir. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bun
ları bilmiyordunuz. O halde sabret, sonuç müttakilerin
dir.» 1 4  

Rasulullah (s)'ı teselli eden kıssalar aynı zamanda 

13. Taheri, IX/191. 
14. ll/Hud, 49. 
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imanları nedeniyle kovulrnaya, sıkıntıya ve baskıya 
maruz kalan mürninleri de �eselli eder. Onlara geçmiş 
milletierin kıssaları anlatılarak kendilerinden önce de 
çeşitli i şkence ve azap türlerine düçar kalan, sonra 
inançları doğrultusunda sabreden mürninler bulunduğu 
belirtilmiş olur. Ve yine onlara ya Allah'ın takdiriyle 
dünya hayalmda zafer kazanacakları veya karşıtlarının 
ah irette en acıklı ceza ile cezalandırılarak akıbette yine 
kendilerinin karlı çıkacakları haber verilmiş olur. 1 5  

1 5 .  Muhammed Kutu b, Kur'an Araştırmaları, (Çev. Akif Nuri), 
İstanbu 1-1981, 11165-166. 
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İNSANLARI DÜŞÜNDÜRMEK 
VE İBRET ALMALARINI SAGLAMAK 

Kıssaların hedeflerinden birinin de, insanların bu 
kıssalar üzerinde düşünmeleri ve ibret almaları oldu[,'U 
Kur'an'da sarahaten ifade edilmektedir. 

Düşünmek, olaylardan ve çevreden ibret a l mak , 

Kur'an' ın bir emridir.  Hayatın anlam k azan ması ,  ancak 

üzerinde düşünülmesiyle mümkündür Düşünmek, 
insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliktir. Akıl  
n imetinin şükrü, onu kullanmakla, düşünme arneliye
sinde bulunm�kla gerçekleşir. 

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Hiç yeryüzünde 
geznıediler mi ki (kendilerinden önce mahvolanları-rf c_, 
yerlerini görsünler de) düşünecekleri kalpleri, işitecek-
leri k ulakları ols un (akıtları başlarına gelsin, hak 
sözünü işitsinler). Zira gözler kör olmaz (çünkü gözlerin 
körlüğü, geçici bir görme yetersizliğidir); fakat (asıl) 
göğüslerdeki kalpler kör olur. >>1 6 

«Elbette bunda işaretten antayanlara nice ibretler 
vardır.» 1 7  

Bu ayetler, Hz. Lut'un kavminin kıssaları anlatıl 
dıktan sonra zikredilmektedir. Hz.  Yusuf kıssası anlatll

dıktan sonra da şöyle buyurulmaktadır: 
<<Elbette onları n kıssalarında akıl sahipleri için 

i b ret vardır.» 1 6 
--- ---�---- --
16. 221Hacc, 46. 
17. 15/Hicr, 75. 
18. 12/Yusuf, l l l .  79 



Kıssalann gaye ve hedefleri, kendilerinden ibret alı
nacak yönler kadar çoktur. Başka bir ifadeyle, kıssalann 
maksat ve gayelerinin neler olabileceği, üzerinde düşün
memiz ve kendilerinden ibret almamız emredilen bu kıs
saların muhtevasıyla ilgili bir husustur. Bu nedenle ana
hatlarıyla da olsa bu kıssalann ne �bi konulan ihtiva 
ettiklerini anlatmakta yarar vardır. 

ı. Anahatlanyla Kıssaların 
İhtiva Ettikleri Konular 

Hayat, bir bakıma çatışmadır, varlığını devarn 
ettirrne ve kendini kabul ettirrne kavgasıdır. 

Kur'an kıssaları, her ne kadar geçmiş konuları ele 
ahyorlarsa da onlarla kastedilen hedef, geçrni'ş hakkında 
sadece bilgi edinrnek değil , bu olaylardan ibret ve öğüt 
almaktır. Bu nedenle onlar iyilik ve kötülüğün çatışma
sını konu edinirler. Bu çatışmada iyilerin duygu ve 
düşüncelerinin yanı sıra kötülerin duygu ve düşüncele
rini de yansıtırlar. 

İyilik haktır, kötülük ise batıldır. Hak, sağlam 
temellere dayanır, buna karşılık batıl, iftira ve buhtan
dır, sağlam temellere dayanmaz. Bu nedenle sonuçta 
zafer hakkındır. Batılın akibeti ise hüsrandır. «Hayır, 
biz hakkı batılın üzerine atarız da o onun beynini parça
lar, derhal (batılı n) canı çıkar.» 1 9  «De ki: 'Hak geldi, 
batıl zail oldu; zaten batıl yok o(mağa mahkumdur.»20 

Hakkın galip geleceği inancı, mürninlerin hayata 
olumlu bakmalarını sağlar. inanmış kişi böylece selbi
likten ve hayata kararnsar bakmaktan kurtulmuş olur. 
Böyle bir bakış açısına sahip olan kişi için dünya hayatı 
bir zindan; bir an önce son bulması istenen bir hapishane 

19. 21/Enbiya, 18. 
20. 17/İsra, Bl.  
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değildir. İşte Hz. Yakub (a), ciğerparesi Yusufun kurtlar 
tarafından parçalandığı kendisine haber verildiğinde 
şöyle demiştir: uArtık (benim yapacağım iş) güzelce sab
retmektir. (B u) dediğinize (dayanmak için) ancak 
Allah 'tan yardım istenir.»21 

Günleı, yıllar geçer, ikinci oğlunu da kaybeder. O 
oğlu da Yusuf gibi diğer kardeşleriyle evden çıkmış ve 
onlar sebebiyle  kaybolmu.ştur. Hz. Yakub, bu musibet 
karşısında da aynı tavrı takınmıştır: «Artık bana güzelce 
sabretmek düşüyor. Belki de Allah, onların hepsini bana 
getirir. Çünk ü  O, bilendir, her şeyi hilmıe tle (yerli 
yerince) yapa ndır_ ,,22 

Hz. Yakub (a) , çocuklarına da şu öğüdü vermekten 
geri kalmaz:  <<Ey oğullarım. gidin, Yusuru ve fwrdeşini 
araştırın, Allah 'ın rahmetinden ümit kesmeyin; zira 
kafir ka u imden başkası Allah 'ın rahmetiliden ümit kes
mcz . » 23 Mümin ,  i çin de bulunduğu şartlar ne o lursa 
olsun Allah 'ın rahmetinden ümit kesmez. 

Ancak hakkın galip gelmesi için mücadele uzun bir 
süre alabilir. Nitekim Hz. Nuh (a) 950 yıl boyunca (29/14) 

mücadele etmiş  ve nihayet kendisiyle ona inananlar 
gemiye binerek kurtulmuş, diğerleri suda helak olup 
boğulmuşlardır. 

Geçmi ş peygamberler döneminde iyilik ve kötülü
ğün çatışması sonucunda hakkın galibiyeti normal yol
larla sağl an madığı takdirde inananlara gönderilen 
gaybi yardımlar sayesinde karşı taraf tabiat felaketle
rinden biriyle helak olmuştur. Ancak karşı tarafın böyle 
bir akıbeti h akketmeleri için inanan tarafın inancında 
sehat göstermesi ,  tebliğ görevini de hakkıyla yerine 
getirmesi gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadı'r: 

2 1. 12/Yusuf, 18. 
22. 12/Yusuf, 8:1. 
23. 12/Yusuf, 87. 
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«Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcı
ları vardı. (Onlar) ihtar (ederler, gidişlerinin nereye 
varacağını hatırlatırlardı). Biz zulmeimiş değiliz.))24 

«Allah, mürninlerden mallarını ve canlarını cennet 
kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda 
savaşır/ar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allah üze
rinde bir borçtur. Gerek Tevra.t 'ta, gerek İncil 'de, gerek 
Kur'an 'da (Allah, yolunda çarpışanlam cennet verec<:
ğini vadetmiştir). Allah 'tan daha çok ahdini yerine geti
ren him olabilir? O halde O 'nunla yaptığınız bu alışveri-
0in izden ötürü sev inin. Gerçehten bu, büyü!? başarı 
dır. »25 «Ey Peygamber! Mürninleri sa vaşa teşvik et. Eğer 
sizden sabreden y irmi kişi olsa, (onlar) ihi yüz kafiri 
ycnerler. Sizden yüz kişi olsa (onlar), kafirlerden bin 
kişiyi yenerler. Çünkü o kafirler, anlamaz b ir topluluk
tur.H26 

Gaybi yardım, ancak can ve malın fiilen feda edil
mesi durumunda olur. 

Ayrıca tebliğ, savaş şeklindeki cihaddan önce gelir. 
Tebliğden sonra fikri mücadele sözkonusu olabilir.  
Kur'an kıssalarının büyük bölümü, peygamber kıssala
rıdır. Peygamberlerin ilk görevleri ise tebliğdir. O halde 
Kur'an kıssalarının temel  konusu, tebliğ ve tebliğin 
metodlarıdır. İbret alınacak hususların başında bu 
mesele gelmektedir. 

Toplumu oluşturan fertl er, değişik toplum sal 
konumlara sahiptirler. Karakter olarak da birbirlerin
den farklılık arzederler. Her fert Kur'an kıssalarında 
kendi konumuna ve karakterine uygun bir iyilik örne-
24. 26/Şuara, 208-209. 
25. 9ffevbe, 1 l l. 
26. 8/E n fal, 65. 

82 



ğini müşahade edebilme  imkanına sahiptir. Bir peygam
berin şah sında kendi konum ve karakterine uygun bir 
örnek bulabilir,  onu kendine rehber edinir.  Mesela 
çocuklarını yitiren Hz. Yakub'un sabrın ı ,  hastalıklara 
mübtela olan Hz. Eyyüb'ün sabrını ,  dünya nimetlerine 
ve hükümranl ığma sahip olan Hz. Davud ve Süley
man'ın şükrünü, zalim hükümdara karşı savaşan Hz. 
Musa'nın mücadelesini ,  dinden tamamen uzaklaşım ş  

cah il bir toplumda mücadele eden , mücadelesine sıfır
dan başlayıp sıkıntı ve problemlerle karşılaşhktan son rn 

devletini kurarak devlet başkan l ığmı  ü stl e n e n  Hz.  
Muhammed (s)'in mücadelesini, sabrın ı  v e  şükrün ü ken

dine rehber edinir. Herhalde bu yön l erden h ayatı çeşitl i
l ik arzeden peygamberlerin başı n da M uh a m m ed (s)  gel
mektedir. Bu nedenle o, her konumdaki i n sana bi r örnek

tir. 
Kı ssalar -daha önce de dikkat çektiğimiz gibi - iyi 

insanlarm duygu, düşünce ve davranışları nı  gözleri mi

zin önüne serdiği gibi sapıtanl arın , makam ve servetle
riyle gururlanıp aldananların da durumlarını , duygu ve 
düşüncelerini gözlerimizin önüne sererler, onların psi
kolojik yapılarını anlatırlar. Böylece bu kıssaları yakın
dan tan}yan, insanı da yakından tan ımış olur. 

Kur'an kıssaları , peygamberlerle karşıtları arasm
daki mücadeleden bahsederken bu arada genel geçer 
toplumsal kurallara da temas ederler. Bir topluluğa gön
derilen peygamberin, o topluluktan biri olduğu, onların 
dilini konuştuğu, her toplumun/ümmetin eeclinin bulun
_dugu vs. 

Şimdi de· bu toplumsal kurallardan bazısını göre
lim. 
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2. Kıssalarda Toplumsal Kurallar 

a. Her Topluma Peygamber Gönderilmiştir 
Toplumların ilahi mesajlar karşısında sorumlu . . 

olmaları ancak kendilerine bir peygamberin gelmesiyle 
olur. «Biz, elçi gönderm'edikçe (hiç bir kavme) azab ede
cek değilivP Ayrıca her topluma da bir peygamber gön
derilmiştir: «Andolsun ki biz, 'Allah 'a kulluk edin v e  
tağuttan sakının'  diye (emretmeleri için) her ümmete bir 
peygamber gönderdik. )l8 

Bununla birlikte ara dönemler de olmuştur. İşte bu 
ara dönemlere fetret denir. Fetret devrin i ,  bir zaman 
dilimi şeklinde anlamaktan çok, toplum veya fertleri çev
releyen şartlar olarak anlamalıyız. A bölgesinde yaşayan 
biri fetret dönemini yaşarken ,  B yöresinde yaşayan için 
fetret sözkonusu olmayabilir. Kişi ya da toplumlar için 
fetret döneminin son bulması ,  peygamberlerin mucize
siyle karşılaşmaları durumunda söz konusu olur. Kişile
rin veya toplumların sorumlu olmaları, mucize ile karşı
laşmalarından itibaren başlar. 

Peygamberlerin mucizeleri, toplumların bilgi alan
Ianna hitap eder. Toplum neye ilgi duyuyorsa, mucize o 
hususu içerir. 

Geçmiş peygamberlerin mucizeleri , h issi mucizeler 
n evindendi . Tabiat kanunları dediğimiz kainatta genel
geçer kanunların bir an için işlernemesi şeklindeydi. Bu 
n edenle belli bir zaman ve mekanla kayıtlı i diler. Oysa 
peygamberimizin mucizesi Kur'an'dır ve belli bir zaman 
ya da mekanla kayıtlı değildir. Kur'an'ın mesajıyla karşı 
karşıya gelen her kişi veya toplum, mucizeyle karşılaş
mı ş demektir. İ slam'ın tebliği açısından bu husus 
gözardı edilmemelidir. İnsanların mucize ile karşı kar-

--·------ ----
27. 17/İsra, 15. 
28. 16/Nahl, 36. 
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şıya gelmeleri için onlara Kur'an'ın tebliğ edilmesi, 
Kur'an'la yüz yüze getirilmelen g-erekir. 

Toplumsal kurallar açısından şu hususu da gün
deme getirmekte yarar vardır. Mucizeyle karşı karşıya 
gelen toplumlar tefrikaya düşer, bölünürler. Çünkü bir 
kısmı mucize karşısında iman edecek, bir kısmı da redde
decektir. Bu, kaçınılmaz bir kanundur. Yüce Allah buna 
işaretle şöyle demektedir: «Onlar kendilerine ilim gel
dikten sonra sadece aralarındaki çekememezlikten 
dolayı ayrılığa düştüler.»29 «Kendilerine kitap verilenler 
ancak o açık delil kendilerine geldikten sonra tefrikaya 
düştüler. >>30 Yine şöyle buyurm aktadır:  <<İnsanlar bir 
tek ümmet idL Allah peygamberleri, müjdeciler ve uyarı
cılar olarak gönderdi; anlaşmazlığa düştükleri konu
larda insanlar arasında hüknıetsin diye o peygam ber
lerle beraber gerçekleri içide taşıyan kitap indirdi. Oysa 
kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık 
deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan 
ötürü o (kitap hakkı)nda anlaşmazliğa düştü(ler).>>31 

b. Peygamberlerin Hepsi Silıirbaz 
Veya Deli Olmakla İtlıam Edilmişlerdir 

Yüce Allah bu hususa işaret ederek şöyle buyur
maktadır: 

«İşte böyle, onlardan önce de ne kadar peygamber 
geldiyse mutlaka: 'Büyücü veya deli'  dediler.»32 

Peygamberleri büyücü olarak itharn etmeleri, şu iki 
ihtimalden dolayı olabilir: 

Her peygamber, peygamberliğini isbat sadedinde 
mucize ile teyid edilmiştir. Bilindiği gibi mucize, bariku
lade bir olaydır. Şekil bakımından büyüye benzer. 
29. 42/Şura, 14. 
30. 97/Beyyinc, 4. 
3 1. 2/Bakara, 213.  
32. 51/Zariyat, 52. 
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İkinci ihtimal , peygamberlerin, toplumun bir kesi
mini etkiletneleridir. Onlara inananlar öyle etkileniyor 
ki , daha önceki hayatlarından tamamen uzaklaşarak 
yeni bir şekil alıyorlar. Değişik bir insan oluyorlar. Mün
kirler, bazen akıl erdiremedikleri için bazen de başkala
rının peygamberlerden etkilenmesini önlemek için 
onları büyücü olmakla itharn ederek işin içinden çık
maya çalı şırlar. 

Delilikle itharn edilmelerine gelince, insanlar genel
likle kendilerinden farklı düşünen, daha açık bir ifadeyle 
topluma hakim genel-geçer kurallara ters düşen kişi-leri 
del i olmakla nitelerler. Zaten peygamberler de, ihtiyaç 
duyulan,  yani in sanların hak dinden uzaklaşıp batıl 
anlayışların kurumlaştığı ve toplum tarafından kabul 
gördüğü ortamlarda gönderilmişlerdir. Buna göre top
luma hakim genel-geçer kurallara ters düşmeleri tabii
dir. 

c. Peygamberlere Karşı Çıkanlar Ya 
Gelenekçi Mukallidier Ya Da Şımarık 
Zenginler ve Makam Sahipleridir 

Toplumların da, fertlerin de dinamik bir yapıya 
kavuşmaları , kör taklitçilikten kurtulmalarıyla müm
kündür. Gelenekiere körü körüne bağlılık, toplumla
rın/fertlerin değişime uğrarnalarına önemİi bir engeldir. 
Bu gibi kimseler, peygamberin kendilerine tebliğ ettikle
rini değerlendirecekleri yerde, üzerinde bulunduklan, 
inanç ve prensipiere uymadığı gerekçesiyle reddederler. 
Onların bu tavırlan, meseleleri akli değerlendirmeye 
tabi tutmamaları sebebiyledir.33 Kururolaşmış katı 
kurallara mahkum toplumlar, aynı şekilde peygamber
lerin mesajlanm ihya etmek için çaba harcayan ıslahat
çılan dışJarlar. 
33. Razi, XXXlll 77. 
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Yüce Allah şöyle buyumaktadır: <dşte böyle, senden 
önce de hangi memlekete uyarıcı gönderdiysek mU:tlaka 
oranın varlıklıları: 'Biz babalarımızı bir yol üzerinde 
bulduk, biz de izlerine uyarız ' dediler.ı>34 

Bu ayet, genel bir kuralı dile getirmektedir. Bazı 
peygamberlerin kıssalannda da bu husus dile getirilmiş
tir. Hz. İbrahim, kavmini h ak dine davet ederken dave
tini kabul etmeyenler şöyle demişl erdir: «'Babalarımızı 
onlara (putlara) tapar bulduk (da onun için onlara tapı
yoruz). ' dediler.»35 Hz. Musa ve Harun'a da kavimleri 
şöyle demişlerdi: «Sen bizi, ba.balarımızı üzerinde bul
duğum uz şeyden çeuiriyorsun.»36 

Peygamberimiz Muhammed (s)'in çağrısına uyma
yanlar da aynı şekilde şöyle demi şlerdir: <<Babala.rımızı 
üzerinde ·bulduğumuz şey bize yeter.ı,37 Başka bir ayette 
de şöyle buyuru1maktadır: <<Hayır. (Ne bilgileri uar,. ne de 
ki{apları.) Sadece: 'Biz ba.balarımızi bu yol üzerinde bul
duk, biz de onların izinden gidiyoruz. ' dediler.»38 

Bazı toplumlarda dini emir ve tebliğat zamanla yan
lış algılanır, üzerinde bulundukları çizgiden sapmalara 
uğrar ve bu sapmış şekilleriyle toplumun geleneği halini 
alırlar. Bu duruma düşmüş toplumlar, katı gelenekçi bir 
tavır sergilerler. Mevcut statüyü hem din adına ve hem 
de gelenek adına savunurlar. Hatta o toplumun mensup 
olduğu din mücedditleri bu toplumlar tarafından dışla
mr ve dini yıkmakla, bid'atçı olm akla suçlanırlar. 

d. Şımarık Zenginler ve Makam Salıipleri 
Zenginler ve m ak am sahipleri, toplumun mevcut 

yapısının deği şmesine karşı çıkarlar. Çünkü toplumun 

34. 43/Zuhruf, 23. 
35. 211Enbiya, 53. 
36. lO/Yunus, 78. 
37. 5/Maidc, 104. 
38. 43/Zuhruf, 22. 
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yapısmda olabilecek herhangi bir değişiklik onların 
mevcut konurolanna zarar verebilir. Ancak peygamber
lere karşı çıkarken asıl g�yelerini açıkça ifade etmez, 
dolaylı yollara başvururlar. Ayrıca bu kesime mensup 
olanlar kendilerini daima diğer insanlardan üstün; daha 
zeki ve becerikli görürler. 

Yüce Allah , Kur'an-ı Kerim'de şımarık yetişmiş zen
gin kesimin ha� davaya karşı çıkışlarının genel bir kural 
olduğunu belirtmektedir: «Biz hangi ülkeye bir uyarıcı 
gönderdiysek mutlaka oranın varlıklı şımarmış kimse
leri: 'Biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz ' dedi
ler.»39 

Yüce Allah, bu genel kuralı zikretmekle yetinmez, 
kıssalarda değişik peygamberlere karşı bu kesimin 
takındığı tavrı tekrar tekrar gündeme getirir. Mesela 
Hz. Nuh kıssasında şöyle buyurulmaktadır: {{Kav min
den ileri gelen inkarcı grup dedi ki: 'Biz seni de bizim gibi 
insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takım
larımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin 
bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz; aksine, sizi 
yalancı sayıyoruz. '»40 

Hz. Salih kıssasında şöyle buyurulmaktadır: 
«Kavminden büyüklük tasZayan ileri gelenler, içle

rinden zayıf görülen insanlara: 'Siz, dediler, Salih 'in 
gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musu
nuz? '  (Onlar da): (Evet), doğrusu biz onunla gönderitene 
inananlarız!'- dediler. Büyüklük taslayanlar: 'Biz, sizin 
�nandığınızı inkar edenleriz' dediler.»41 

Hz. Şuayb kıssasında da şöyle buyurulmaktadır: 
«Kavminden büyüklük tasZayan ileri gelenler dediler ki: 
'Ey Şuayb, ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları 
kentimizden çıkarırız, ya da dininizden dönersiniz.»42 

39. 34/Sebe', 34. 
40. 11/Hud, 27 . 
41 .  7/A'raf, 75 -76. 
42. 7/A'raf, 88. 
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Hz. Muhammed (s)'e de bu kesimin takındığı tavır 
aynıdır. Müşriklerin ileri gelenleri, inananlan küçümse" 
yerek: «Bu iş bir hayır olsaydı, onlar 1 b izi geçemez
lerdi.»43 demişlerdir. 

Bu kesim, ayetlerden de anlaşıldığı gibi aynı 
zamanda gelenekçi bir tavır da sergiliyorlardı. Kur'an-ı 
Kerim'de bu hust?-sa da dikkat çekilmektedir: «İşte böyle, 
senden önce de hangi memlekete uyarıcı gönderdiysek 
mutlaka oranın varlıklıları: 'Biz babalarımızı bir yol 
üzerinde b ulduk, biz de izlerine uyarız ' dediler. 'Ben size, 
babalarınızı, üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğ
rusunu getirmiş olsam da (yine babalarınızın yolunu) 
mu (tutacaksınız) ? '  dedi. Dediler ki: 'Doğrusu biz seninle 
gönderileni tanımıyoruz. ',44 

Takındığı bu tavır sebebiyle de bazen yalnız kendi
lerinin değil ,  bulundukları toplumun tam amını h elake 
sürükler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: «Biz bir 
ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlıklıia
rına emrederiz, orada {ısk yaparlar (kötü arzularının 
peşinde koşarlar), böylece o ülkeye (azap edeceğimiz hak
kındaki) söz(üm üz) hak olur, biz de orayı darmadağın 
ederiz.»45 

Ayetten de anlaşıldığı gibi toplumda çözülme toplu
mun zirvesinden başlar: İdarecilerle serveti ellerinde 
tutanlar, ahlaki çözülmeye uğradıklarında bu durum 
yavaş yavaş toplumun diğer kesimlerine de sirayet eder. 
Ama bu ahlaki çözülmeye toplumdan tepki gelirse 
durum değişir. Gösterilen tepki yeterli bir düzeye erişti
ğinde o toplum yok olmaktan kurtulur. Bu konuda yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır: «Sizden önceki asırlarda 
yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak {azi-

43. 46/ Ah k af, l l. 
44. 43/Zuhruf, 23-24. 
45. 1 71İsra, 16. 
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letli kimselerin bulunması gerekli idi. (Eğer bu kimseler 
o toplumlarda bulunsaydı o toplumları kurtarırdık./ 
Fakat onlardan k urtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı 
m üstesnadır. Zulmedenler ise, kendi!erine verilen refa
hın peşine düştüler. Zaten günahkar idiler. Halkı ısla
hatçı olduğu halde Rabbin bir haksızlık ile memleketleri 
(yıkıp) helak etmez.�>46 

Ancak her zengini 'şımarık zenginler' sınıfına sak
mamak gerekir. Mal çokluğu şımarıkhğ:ın sebeplerinden 
biridir, ama her zengin şımarık değildir. Her dönemde 
hak davayı kabullenen, hatta kabullenenlerin ilki olina 
şerefine nail olanları da vardır.  Bunlar arasında Hz. 
Musa'ya inanan Firavun'un karısı47 ile Firavun'un saray 
eşrafından olan mürnin kiŞiyi,48 halkını tehlikeye sokma
rnak konusunda özen gösteren ve neticede Hz. Süley
man 'ın çağrısına icabet ederek iman eden Sebe' kraliçesi 
Belkıs'ı ,49 yine Peygamberimiz Muhammed (s)'e iman 
edenlerin ilklerinden olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve 
Hz. Osrtıan 'ı zikredebiliriz. 

Peygamberler hakkında sözkonusu ettiğimiz bu 
toplumsal kurallar, hiç şüphesiz ibret almamız için zik
redilmişlerdir. Peygamber tabiileri de, benzeri durum
larla karşı karşıyadır. İslam toplumunun İslam'dan 
uzaklaştığı dönemlerde İslam'ı gerçeği üzere aniatmayı 
hedef edinen ve bunun mücadelesini verenleri de ,aynı 
akıbet beklemektedir. Zaten Kur�an'da bu kıssaların zik
redilmesinin sebeplerinden biri de, daha önce belirttiği
miz gibi, onlardan ibret alınmasıdır. 

* 

Kur'an kıssalarmda yukarıda belirttiğimiz husus-
Muhammed Süleyman el-Eşkar, Zübdetü 't-Tefsir min Fethi 'l
Kadir, (Şevkani'nin Fethıı 'l-Kadir isimli eserinin muhtasarı), 
Kuveyt-1985, s.  301. 

46. ll/Hud, 1 16-117.  
47. 66ffahrim, ll.  
48. 40/Galir, 28.  
49. 27/Nernl, 44. 
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l ann yamsıra toplurolann h elak edilmesinde etkili olan 
arniller anlatılrnakta, bunlardan alınacak ibretler dile 
getirilrnekte ve ardından ahlaki tavsiyelerde bulunul
rnaktadır. 

e. Her Toplumun Bir Eceli Vardır 
Kur'an'ın dikkat çektiği toplumsal kurallardan biri 

de budur. 
Baş taraflarda dikkat çektiğimiz gibi toplumlar, 

fertlere benzerler. Nasıl h er ferdin bir eceli varsa, top
lurnların da eceli vardır. Bununla toplumların fertleri
nin tarnameli helak olup yok olmalarmı kastetmiyoruz. 
Topluma ait medeniyetin yok olmasını ,  toplumun haki
miyetini yitirmesini , başkalaşmasım kastediyoruz.  Bu, 
bazen toplumu oluşturan fertlerin büyük çoğunluğunun 
veya tamamının helak edilmesi şekl inde olur. Bazen de, 
toplumun hakimiyetin i  yi tirerek başka toplumların , 
başka medeniyetlerin boyunduruğu altına girmesi ve 
daha önce onu toplum yapan temel hususiyetlerini, onu
runu ve hayat sahnesindeki etkinliğini yitirmesi şek
linde olur. 

Tvpl�mlar kendi ecellerini kendil eri hazırlarlar. 
O nlar bunu h akketmedikçe Allah  onları he lak 
etmez: ((Halkı ıslah edici oldukları halde, Rabbin, hak
sız yere memleketleri helak etmez.,50 

Toplum önce inancını değiştirir, değişen inanç arneli 
etkiler ve o toplum nihayet helak olmayı h akkeder. Had
dizatında düzelme de, bozulma da önce inançla başlar: 

((Bir toplum kendilerindekini değiştirmedikçe 
Allah onları değiştirmez.»51 

Helak olmanın dışında toplumun başına gelen diğer 
musibetler de toplumun yapbkları sebebiyledir. Bu 
konuda da yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

50. ll/Hud, 1 17.  
51 .  13/Ra'd, ll .  
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«Başınıza gelen her musibet, kendi ellerinizle işle
dikleriniz y'üzündendir.»52 İşlenen kötülüklerin cezası
nın bir kısmı dünya hayatında verilirken asıl ceza ahi
rette verilecektir. Dünyada verilen azap bir uyan mesa
besindedir: «İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzün
den karada ve denizde {esat belirdi, .ki Allah, yaptıklari
nın bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü 
yoldan) dönerler.»53 

Toplumların helak olmaları, uyarılmalarından 
sonra olur. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır: 
«Biz hiç bir memleketi, öğüt vermek üzere gönderdiğimiz 
uyarıcıları (peygamberleri) olmaksızın helak etmemişiz
dir. Biz zalim değiliv>54 «Rabbin, kendilerine ayetlert

. m izi okuyan bir peygamberi memleketterin ana merkez-
lerine göndermedikçe o memleketleri helak edici değil
dir. Zaten biz, ancak halkı zalim olan memleketleri 
helak etmişizdir.»55 

Toplumların hel ak olmayı h akketmeleri ancak 
zahir ve batın kötülüklerinin belli bir düzeye ulaşmasın
dan hatta bunun üzerinden de belli bir süre geçmesinden 
sonra olur. Yani iç ve dış kötülükler belli bir düzeye eriş
tİkten sonra da Allah o topluina bir mühlet verir: 

«Ayetlerimizi yalanlayalan, hiç bilmeyecekleri yer
den yavaş yavaş he lake yaklaştıracağız. Onlara mühlet 
veririm. Zira benim tuzağım çetindir.»56 

Helak olmayı hakketmiş toplumu, onun maddi gücü 
kurtaramaz. Madqi gücü mükemmel nice toplum helak 
olmuştur. Kur'an-ı Kerim, mü.teaddit yerde bu hususu 
dile getirmektedir. 

(((Onlar), yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, ken-

52. 42/Şura, 30. 
53. 30/Rum, 41 .  
54.  26/Şuara, 208-209. 
55. 28n<asas, 59. 
56. 7/A'raf, 182-183. 
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dilerinden önce geçenlerin sonunun nasıl olduğunu gör
sünler. Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımın
dan kendUerinden daha üst4n idiler. Fakat Allah, 
onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah(ın 
azab)ından koruyan olmadı. Çünkü onlar (öyle kimse
lerdi ki) peygamberleri, onlara açık mucizelerle gelirdi; 
ama inkar ettiler, bu yüzden Allah onları yakaladı. Zira 
o üstündür, cezası çetin olandır. n57 

«Seni (içinden) çıkaran şehirden daha kuvvetli nice 
şehir(ler) var ki biz onları yok ettik de onlara bir yardım 
eden çıkmadı.»58 

Tarih ve tarihin yorumu konusunda değerli eserler 
veren İmadüddin Halil ,  bu konudaki ayetleri sıraladık
tan sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

"Bu ayetleri tek tek ele aldığımızda lwv uet ve h ud
ret gibi iki kelimenin çok kull amldığını görüyoruz. Bu 
ayetlerde geçen bu iki sıfat Cenab-ı Allah 'ın  belirlediği 
kaderden ve sonuna kadar varlık düzeninin bir parçası 
olan Al lah'ın tarihteki sünnetlerinin ve kanunların ın 
karşısında duramaz. Bir çok insan topluluğuna göre 
kuvvet ve k udret toplumun i lerlemesi, yükselmesi, dün
yadaki ağırlık alanının genişlemesi için bir ölçü olarak 
gorülmüş ve hala öyle görülmektedir. Ancak bu husus 
böyle kabul edilmesine rağmen savaş ve barış güçleri ile 
icad ve kudret kabiliyetleri arasmda medeni işlerin alan
larındaki insicam ve denge alanları gözden uzak tutul
maktadır. 

Kur'an-ı Kerim burada bize son derece önemli ve 
büyük değer taşıyan bir hususu öğretmek i stemektedir. 
O da: Toplumlarm sadece güç ve kuvvetlerin in  onları 
ayakta tutup geli şerek yola devam ede'medikleri ve 
hayatlarını sürdüremedikleridir. Bu medeniyetin gidi-

57. 40/Mü'min, 21-22. 
58. 47/Muhammcd, 13. 
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şinde' ve insanlık toplumlarının dünyadaki etkinlikle
rinde yönlerden sadece bir tanesidir. Bu güçlerden her
hangi birisinin aleyhine büyük bir i lerleme göstermesi 
toplumun gidişinde karşı karşıya kalacağı zorunlu 
hususlar önündeki icad etme güç ve kabiliyetin i  kaybet
mesi sonucunu verecek ve bu zorunlu hususları yalnız 
güç ve kuvvetle gidermeye sürükleyecektir. Bu durumu 
kesin olarak tükenişe g9türecek bunu da sonunda bir 
çözülme hareketi izleyecektir. Arkasında bir dayanışma 
ruhu, ulvi bir ahlaki tavır, gayet geniş bir alanı kapsa:);'an 
bir hayat görüşü, insanlar arasındaki beşeri münasebet
ler ve Allah 'a karşı sorumlulukta ileri bir mevkiin i şgali 
sözkonusu olmadıkça askeri güç ve silahlı kuvvetin bir 
değeri ol abil ir mi? 

Biz bu asırda gayet güçlü olan Alman askeri kuvve
tin in  bir denemesiyle k�rşı karşıyayız. Bu deneme Nazi 
Parti si 'n in  Almanya'yı intihara doğru sürüklemesine 
sebep .olmuştur. Gerçekten güç ve kuvvet bakımından 
Almanya çok ileri bir noktada idi. Fakat kısa bir müddet 
içinde mazide kalmış bir güç ve kudrete sahip ve sadece 
hatıra ve haber olarak anlatılan bir efsane oluverdi . 
İn sanlık tarihinde aynı denemeyi yapan ve aynı sonuca 
maruz kalmış pek çok güç ve kudret denemesi görüyo
rum.* Kur'an-ı Kerim bu hususta bize bir anahtar ver
mekte ve Cen ab-ı Allah'ın takdiriyle oluşan tarihteki 
sünnetinin durmaksızın geçerli olduğunu ve asla değiş
meksizin sabit kalacağım açıklamaktadır. isterse bunun 
karşısında son derece güçlü baruttan yüksek engeler 
çekilsin. Çünkü böyle bir anda bu barutu içinden patlata
cak, geri çevrilemeyen sözü geçerli olacaktır."59 

Yüce Allah, uyarıcılar olmaksızın toplumları helak 
------
* Aynı deneme, kendisinden alıntı yaptığımız değerli tarihçinin 

ülkesi Irak tarafı ndan da yapı ldı. 
59. !madüddin Ha l i l , hlam 'ın Tarih Yorumu,  (Çev. Ahmet Ağı

rakça), !sianbul-1988, s. 109-110. 
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etmediği gibi toplu helak gelmezden ön.ce o toplumları 
uyarıcı mahiyette bir takım cüzi musibetler verir. Fira
vun kavmi hakkında şöyle buyurulmaktadır: «Andolsun 
ki, biz de Firavun ailesini ders alsınlar diye, yıllarca 
kuraklık ve m ahsul kıtlığıyla cezalandırdık. >>60 

Toplumlar bu tür musibetlerden ders almaz ve 
liderlerinin onlara in san değerini vermemelerini içlerine 
sindirir ve köleliği hoş karşılamaya başlarıarsa işte o 
zaman toplum helakı hakketmiş demektir. Yüce All ah 

yine Firavun kavminden misal vermektedir: «Falwt biz 
onlardan azabı k aldırınca, hemen sözlerinden caymağa 
başladıla r. Fira vun , lwv m ine seslendi ue dedi : 'Ey lwv
nıim! Mısır 'ın mülkü ve altundan akıp giden şu ı. rnıak

lar benim değil mi? Hala görm üyor nwsunuz ? Yolısa 
be n, kendisi zay1f ve neredeyse söz a nla t a m ayacrı h  

durumda olan şu adamda n (Ilz. Musa 'yı. lwstediyor) 
daha hayırlı değil miyi m ?  . . .  İşte Firavun bu :;childc ka v 
m ini h üçümsedi; o nlar d a  ona boyun eğdiler. Çünkü 
onlar yoldan çıhmış bir h avim idiler. Bizi öflwlendirince 
onlardan intiham aldıh, böylece hepsini suda boğduk. 
Böylece o nları, geçmişin haranlıhlarına hoğup, sonra
dan gelenlere bir ibret örneği hıldıh.>>6 1 

3. Geçmiş Toplurolann Helak Çeşitleri 

Toplumların h elak edilmelerini  anlatan ayetlerin 
bir kısmında sadece o toplumlarm helak edildikleri belir
tilmekte, bir kısmında da nasıl h elak edildikleri anlatıl
maktadır. Azap ve helak çeşitlerinden bah seden ayet
lerde ise  bir çok azap ve h elak çeşi tleri sayılmaktadır. 
Yıldırım,  suda boğulma, sel , ş iddetli fı rtına,  yere 
batırma, kıtlık ve açlık, hastalık, tefrika ve birbirleriyle 
savaş, meshedilme, başlarına taş yağması başhca helak 
çeşitleridir. 
60. 7/A'raf, ıao. 
6 1. 43/Zuhnı f, 50-56. 
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Bir Değerlendirme ve Yorum 
Bütün bu anlattıklarımızdan , toplurolann başına 

gelen  musibetlerin ,  toplumun işledikleri sebebiyle oldu
ğunu gördük. Toplumun başına gelen hafif olsun , albr 
olsun, her musibetin müsebbibi toplumun işledikleridir. 
Toplumun inanç ve arneldeki bozulma ve sapmalarıdır. 

İslam medeniyetinin ve İslam toplumunun bugün 
içinde bulunduğu durumun müsebbibi toplumun kendi
sidir. İnancındaki ,  arnelindeki sapmalar nedeniyledir. 
Toplumun sadece dine lakayt olanlarının sapmaJan 
değil ,  dindarım diyenierin de inanç ve arnellerindeki 
sapmalar nedeniyledir. Geçmi ş  toplumların, Yahudile
rin , Hıristiyanların sapmaları Kur'an'da boşuna anlatıl
mamıştır. Aynı sapmalar İslam toplumu için de sözkonu
sudur. Nitekim Rasulullah (s) şöyle buyurmaktadır: 
«Sizden öncekilerin takip ettikleri (sapı�ıa) yollarını 
karış karış takip edeceksiniz; öyle ki onlar bir helerin 
deliğine girmiş olsalar, siz de gireceksiniz.,62 

Günde beş vakit kılınan namazların her rekatlnda 
Fatiha Suresi'nin okunmasının eTTiredilmesi boşuna 
değildir. Bu Sl).renin sonunda şöyle buyurulmaktadır: 
«Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ihramda 
bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve 
sapmışların yolunu değil.» 

Gazaba uğramışların yahudiler, sapıtanların ise 
hıristiyan lar olduğu bir çok rivayette anlatılmakta
d1r.63 

Demek ki müslüman, günde beş vakit namazının 
her rekatında: "Ya Rabbi Hıristiyanların saptığı gibi 
sapmayayım, Yah udilerin saptı ğı gibi sapmayayım." 
diye dua etmektedir. Müslüman, hayatının her anında 

62. Buhari, Enbiya 50; l'tisam 14; Müslim, lim 6; İbn Mace, Fiten 
17n. 

63. Bkz.: Taberi, I/79-84; Beğavi, Mealimu 't-Tenzil, Beyrut.-1987, I/42. 
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bu iki tür sapınayla karşı karşıya olmalı ki , günün beş 
vaktinde bu duayı yinelernesi emredilmektedir. 

O halde Yahudi ve Hıristiyanların sapma şekilleri 
hakkında kısaca bilgi vermekte yarar vardı.r. 

Yahudilerin Sapmaları 
Yahudilerin ne tür sapmalar içinde olduklanna dair 

Kur'an ve Sünnette bir takım açıklamalar mevcuttur. 
Biz bunları maddeler halinde özetlerneğe çalı şacağız : 

1. Yahudiler , liderlerine ve alimlerine gereken say
gıyı göstermezl er:  Onların bu vasıfları henüz Hz. Musa 
hayattayken nüksetmişti . Nitekim Hz. Musa on ları 
Kudüs'e götürüp şehre girmelerini i stediğinde, şeh ri 
koruyan muh afızlarm güçlü kuvvetl i oldukl anm duy
muş ve Hz. Musa'ya <<Git, sen ve Rabbin cmlarla savaşın . >> 
demişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de olay şöyle anlatılmakta
dır: 

«Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: 
-Ey kavmim! Allah'ın size nimetini hatırlayın; zira 

O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar 
kıldı. Alemlerde hiç bir kimseye vermediğini size verdi. 
Ey kavmim! Allah'ın size (vatan olarak) yazdığı mukad
des toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybede
rek dönmüş olursunuz. 

Onlar şu cevabı verdiler: 
- Ey Musa! Orada zorba bir toplum var; onlar ora

dan çıkmadıkça b iz oraya asla girmeyiz. Eğer oradan 
çıkarZarsa biz de hemen gireriz. 

Korkakların içinden Allah 'ın kendilerine lütufla 
bulunduğu iki kişi şöyle dedi: 

- Onların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz 
mi artık siz zaferi kazanmışsınıztlır. Eğer mürninler ise
niz ancak Allah 'a güvenin. 

- Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz 
oraya asla girmeyiz; şu halde sen ve Rabbin gidin sava
şın; biz burada oturacağız, dediler. 
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Musa: 
-Rabbim{ Ben kendimden ve kardeşimden ba:;ka

sına hakim olanııyorum; bizimle bu yoldan çıkmış top
lumun arasını ayır, dedi.»64 

Halbuki Hz. Musa onlara gönderil m i ş  bir peygam
ber idi. Onları Firavun'un zulmün den kurtarmıştı. Çölde 
bulunduklan sırada Hz. Musa, asasıyla taşa vurmuş ve 
onl ardan h er bir boy için bir pınar fı şkı rtm ı ştı . Açl ıkla
rını gidermeleri için Allah onlara gökten bıldırcı n ve kud
ret h el vası  yağdı rmı ştı . Ama bu muc izel eri gözlerjylc 
müşah ade etmiş  olmalarına rağmen onlar peygambede
rine : «Git, sen ve Rabbin onlarla sauaşın .» dem i ş lerdi .  

Yah u di l erin , al iml eri n i n  söyledikleri ni  k u l ak ardı 
ettikleri ve din al imlerinin de sebat göstermeyip toplum
l arın ı n  kötü davram şlann: ı  ortak oldukları h adisl erde 
de anlatı l m aktadır. 

2. Te'vi l e  saparak dini emirleri eksiitm e  yolun a git
ti l er :  Yüce Al l ah onlarn Cum artesi gü n ü  ç a l ı şm ay ı  
yasaklam ı ştı . Onlardan denize yakın oturanlar, Cumar
tesi günü balıkl arın kıyıya akın ettiğin i  görün ce o gün 
tuzakl arın ı kuruyor ve ertesi gün balıklan topluyorlardı. 
Böylece Cum artesi günü çalı şın_, yasağına uydukları n ı  
il eri sürüyorlardı.65 

Yin e  Allah onlara hayvanlarm iç yağını  h aram kıl
mı ştı . 66 Bu yasağı delmek i çin iç yağını eriterek yiyor
lardı .  

Rasul ull ah (s) onların bu durumunu h aber vererek 
onlar gibi davran maktan bizi sakmdırmakta ve şöyle 
buyurm aktadır:  <<Yahudiler gibi davranıp en basit bir 
hile ile Allah 'ın haram kıldığını helal kılmaya halkış-

67 mayın.» 
3. Yah udiler dini saptın rken m addi m enfa atlerini 

kolladılar. Ahireti dünyaya feda etti l er . 
64. 5/Maidc, 20-25. 
65. 7/A'raf', 16:�. 
66. Bkz. :  ()/E n' a m ,  146. 
67. tb nu Kcsir, Te(sr:ru 'l -Kur'ani 'l-Azim, Bcyrut-1966, III/238. 
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4. Irkçıdırlar. Ken di ırkl arını dü nya n ın en üstün 
ırkı kabul ederler. Diğer milletlerle aralarm daki m esele
l ere hep ırkçı bir gözlükl e  bakarlar. 

Hıristiyanların Sapması 
1. Yahudi ler in  aks i ne , Hıri stiyanlar l ioerlerine ve 

al im l eri ne olması gerek enden fazla sa_ygı gösterir, onları 
yücel ti rler. Hz. İ sa'ya bir i lah gözüyle lı�ı karbr .  Pnpanın 
din ii:?:erinde tasarruf y·etki s i n e  sah ip o l d uğuna  i n a  mr
l ar.  Azizlerinin kcvni h acl i sel er üzeri n d e  dL i 1 i  o l duk l a
rım kabul eder, duala nn da onl arı Allah' la ken di l eri ara
sın da aracı kı l a r l ar, vs.  

2.  Yahud i l e r in ak s i n e  d i n i  em i r le ri �·oğn ltı rlar. 
Allalı kendilerin e ·ruhbaıı l ığı

" emretmcdiği l1 a lde,  kendi
leri Al l ah ' ın rı z;:ı sı n ı k : 17. : ı n m n k  i ç· i n  n ı h h: ı n l ı ğı seçti 
l er.68 

3. Yahudil er m addc·w: doğ-ru b i r  snpm;ı gösteri rk en , 
Hıri stiyanlar ruhçuluğn d oğru b ir  0<1 p ın a  gösterdiler. 

4. Yahudiler bilerek ve m a dd i  ıne n f":wtleri uğrun a  
dinden saparken , Hıri stiyanl ar ccd ı a lell e r i nden do l ayı 
hak d inden saptı lar . 

* * 

Yukan da da dikkat çektiğimiz gibi  m ü sl ü m an ,  
günün her anında bu tür sapınalarl a  k arşı  kıı rşıya oldu
ğundan namazının her rekatmda "Allah' ım ! Beni gazaba 
geldiğin kimselerden eyl e me , sapıtaniardan da eyl eme. 
diye dua e tm ekte di rl er . Ancak fi i l iyuta geçiri lmed iği 

_____ ,., __ _ 
* Ruhbanlık: Dine h i zmet etmek için evlen m<�nıc�k ve iba,lete çek i l 

mek , dü nyada n v e  sosyal,  siyasal hayallan �·ek i l i p  "di n n d n m ı "  
o l m a k .  

6 8 .  Bk z. :  57/Hadid, 2 7 .  



müddetçe sözle duanın ne anlamı var ki l 
Müslüm anların h ayatiarın a  baktığımızda hem 

yahudice sapmalan ve hem de hıristiyanca sapmaları 
rah atlıkl a , müşahade edebiliriz.  Avaının ötesinde 
genelde kelamcıların ve fukahanın yahudice, tasavvuf 
eklinin de hıristiyanca bir sapma içine girmiş oldukla
rını görürüz. 

Gen ellikle m üslümanlar geri kalı şlarını komplo 
mantığıyla izah etmeye çalışırlar. Yahudilerin, İngilizle
rin, Fransızların, Amerikalılarm vs.nin komploları sebe
biyle bu duruma düştük derler. Irkçı kesimler, bunlara 
ilaveten diğer m üslüman milletierin kendilerine ihaiıet 
ettiklerin den bahsederler. Geçmişlerine,  atalarına toz 
kon durmazlar. Hep kendileri yapılması gerekeni en 
mükemmel şekliyle yapmış ama başkaları ihanet etmiş, 
onlara komplo hazırlamış!  Kendi iyilikl erinin kurbanı 
olmuşlar! 

O sm anlının yıkılışından sonra başta hilafet mer
kezi olan Anadolu dahil İ slam aleminin diğer bölgele
rinde de batıcı zihniyetierin hakim olması dindar kesimi, 
geçmişi bütün yönleriyle savunmaya adeta zorlamıştır. 

Oysa Kur'an'ın da belirttiği gibi toplumlarm başına 
gelen musibetler, bizzat toplumun kendi yaptıkları sebe
biyledir. Düşman elbette �omplolar düzenleyecek, iha
netler de olacaktır. Ö nemli olan bu komploları boşa 
çıkartacak güçte olmaktır. 

Kısacası , geri kalışımızın Kur' ani bir perspektiften 
izahı mutlaka yapılmalı; toplumumuzda din narnma 
meydana gelen sapmalar Kur'an ve sahih sünnetin ışı
ğında sorgulanmalı ve meselelere cahiliye dönemler,inin 
karakteri stik özelliği olan ırkçı bakış açılarmdan kurtul
malıyız. Tarih ilminden maksat eğer, geçmişte yapılan 
h ataları tekrar i şl ernemeye yardımcı olmak ise,  tarihi
miz ve devraldığımız İslam kültürü yeniden ve inananla
rın eliyle sorgulanmalı, sapmalar ayıklanmalıdır. 
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EGİTİM AÇlSINDAN 

KUR'AN KISSALARI 

Kur'an insanları hidayete kavuşturmak için indiril
miştir. O, hidayetin kendisini içerdiği gibi hidayete erdi
ı'ici yolları da içermektedir. I-Iidayet yolu tektir am a 
hi dayete erdiri ci  yol lar çeŞitl i l ik arzedebil ir .  Bu da 
insanların farklı üslup ve konulardan etkilenmeleri 
sebebiyledir. 

Kimi insan daha akılcıdır, mantıki delillerden etki
lenir. Kimisinde ise, duygu yönü ağlr basmaktadır; kal
bine ve vicdanına yapılan hitaplardan etkilenir. 

Kur'an kıssaları , değişik karakter taşıyan insanla
rın h er birine ayrı ayrı etki eder; h idayeti kabullenmesi 
için onu uyarır. 

Kur'an kıssalarının kiminde akl a  hitap daha  ağır
lıklı, kimisinde ise, kalb ve duygulara hitap daha ağlrlık
hdır. 

Akla hitap eden kıssalara misaller: 
Bu konudaki misallere geçmeden önce şunu hatır

ıatmakta yarar vardır. Kur'an-ı Kerim akla h itap eder
ken de, kalbe hitap ederken de sadece mantıki ya da 
sadece duygusal hitaplarda bulunmaz. Hitaplarında 
bazen akla hitap ön plandadır, bazen de duygu ve kalbe 
h itap daha ön plandadır. Her bir hitabında diğer yönü de 
ihmal etmez. Çoğunlukla önce kalb ve duygulara h itap 
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ederek kişinin dikkatini çeker ve onu hit�h: algılamaya 
hazırlıklı kılar. Ardın dan da aklına hitap eder. Hacc 
suresinin baştaratlarında bu n u rahatlıkla müşahade 

ediyoruz. 
Sureye, kıyanı etin deh şetini anlatan bir tablonun 

tasviriyle başlanı r: 
«Ey insanlar! Rabbinizden horlwn. çünkü kıyamet 

depremi, cidden lwrlmnç bir şeydir. Onu gördü.{{ünüz 
gün, her emziren, emzirdiğinden geçer; her gebe y ü  h ünü 
bıralur. Insanlan sarhoş görürsün, oysa sarhoş chf;iller
dir, ama Alla/ı 'uı azabı ş iddetlidir.»69 

İnsanı irki lten b u  tabloda n sonra kıyameti n i slıatı 
dah a çok akla hitap edilerek anlablmaktadır: 

«Ey insanlar, eğer öldü h ten sonra dirilnıel?tcn lwş
Jwda iseniz (bilin ki) biz ;-'izi (ö;u-c) toprahtan, sonra n u t
feden,  sonra alakadan,  SOl i ra  h il lenm i1c; veya Şl'k illen
memiş bir çiğnem ct parçaslnd,;· i ;  yarattı/; hi size (lwdre· 
tinıizi) dçıhça gösterelim. Dilcdiğim i.:: i belirt ilm iş b ir 
süreye hadar rakimierde tutuyoruz. Sonra sizi hi :  hebch 
olaralı çılw nyoruz. Sonra güç (ve lwbiliyet lci · ) inize 
ernıeniz için (sizi büyütüyoruz) .  İçinizden J.ıimi ( h enüz 
çocu/d,·cn) ölüyor, kimi de ömrım en kötü ça/jına (huna/?,
hk derccesin dchi ihtiyarhğcı) itiliyor ki, bilirhen f• ir şey 
bilmez ha le gelsin. Yeri de k ui ·umuş. ölmüş gör ii_ ,- ·;;ün. 
Fakat biz mı un üzerine suyu indirdi/jimiz za m a n  t itre· 
ş ir, lw banr ve her güzel ı;ı)i:u:n bitirir. Bu biiyledir. 
Çü.nhü Alla h .  :d; i::c>rçektir. (Her şey O 'nunla varlık lwza
nır) ue O, ölüleri diriltir ve O, her şeye hadirdir.»70 

Kur'an'daki hitaplar ne kuTU akılcı veya ne de tama
men duygusalo ı r. Böylece h i tap larda deği şik in san 
karakterleri gözönünde bulundurulmakla birlikte, kişi
lerde oluşmuş bu neviden aşırıl ıklar da itidal çizgisine 

{)9. 22/Hncc, 1-2. 
70. 22/Hacc, 5-6. 
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doğru çekilmektedir. Kuşkusuz n eticede hitaplan değer

lend irecek olan akıldır.  Ancak i n san yalnız akıldan iba

ret deği l dir. Akı l  ve kalb bütünl üğünün sağl anması esas

tır. İnsan ancak bu yol la mutlu olur ve i ç  çekişmel erden 

kurtulur. 

Kur'an kıssalannda serded i l en m anilk i deli lleri n 

büyük çoğun luğun un kul landığı m a l zeme şu görünen 
evrenden se çi lm i ştir. Evren sel bir din in özel l iği de bu 

olmal ı d ı r. İn san , dünyanı n  neresinde bulunu rsa b ul un 
sun v e  mesl eği n e  olursa olsun bu del i l leri rah atl ıkl a 

an iayabi l i r ve değ·erl en direbi l i r. 

B u  k ı s a  giri şten sonra m i sa l l ere geçebi l iriz : 
D i n i n  tem el inanç prensipl erinden biri , ab iret i n a n 

cıdır. B u  inanem akıl la i sbatl anması i se o kadar kol ay bir 

m esel e deği ldir.  Am a bu pren sip Kur'an'da gnyet açık ve 

h erke sin ralı a tl ıkla a n hıya bi leceğ·i bir de d i l l e i s patl n n 
maktadır: 

Rivayet edi l ir  ki As b. Vail veya Übey b. Halef Pey

gamber (s)'e çürümüş bir kemik getirerek o kcm if:ri ufala

m aya başlamı ş  ve alaylı bir üsl upla :  "Ey Muh ammed!  

Allah , böyle çürüyüp dağı l dıktan sonra mı  bunu di r i l te

cek?,"demi ştir. Bun un üzerin e şu ayetl er i n m i ştir:71 
«İnsan, b izim kendisini bir nutfe (spernw)da n 

ya rattz.ijı nıızı görmedi mi  ki, şimdi apaçıh b ir ha swı 
kesildi ? Kendi yaratılışını unutarak bize mesel ııerdi: 
'Şu çürümüş l?emikleri h im diriltece h ? '  dedi. De hi:  
'Onları ilk defa yaratan diriltecek. O,  her yaratmayı 
bilir. ' O Jü size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yaln
yorsun uz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerierini 
yaratmağa kadir de,ğil m idir? Elbette Jwdirdir! O, çok 
bilen yaratıcıdır. O 'nun işi bir şeyi(n olmasını) istedi mi 
ona sadece 'ol '  demektir, hemen oluverir.»72 

7 1. Ku rtubi , VIII/59-60 . 
72. :iG/Yasin, 77-82. 
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Hz. İsa'nın babasız yaratılışı da aynı şekilde gayet 
açık ve herkesin anlayabileceği bir mantıki delil ile ifade 
edilmiştir: 

«Allah yanında lsa 'nın durumu, Adem 'in durumu 
gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra ona 'ol ' dedi ve olu
verdi.»73 

Yine Hz. İsa'nın ilah olduğunu iddia eden Hıristi
yanlara verilen şu cevap da, herkesin anlayabileceği bir 
delildir : 

<<Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir 
olmuşlardır. Oysa yalnız bir ilah vardır, başka ilah yok
tur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan 
inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Hala tevbe 
edip O 'ndan af dilemiyorlar mı? Allah bağışlayan, esir
geyendir. Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey 
değildir. ikisi de (öteki insanlar gibi) yemek yerlerdi. 
Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl 
(haktan) çevriliyorlar? De ki: 'Allah 'ı bırakıp size ne 
zarar, ne de yarar vernıeğe gücü yetmeyen şeylere mi 
tapıyorsunuz? Oysa Allah, işiten, bilendir (O'na tapma
nız gerekir). '>/4 

Ayetler iki delil ile onlara cevap vermektedir: 
Birinci delil, tarihten alınmış olup Hz. İsa'nm İsrai

loğ:ulları'nıı kendisinin ve onların Rabbi olan Allah'a iba
det etmeğe ve O'na ortak koşmağa davet ettiği ve bu 
görevden önce de peygamberlerin aynı görevi yürüttüğü
dür. 

İkinci delil i se, Hz. İsa'nın ve annesinin yemek 
yedikleridir. Yemek yemek, insanların ve h ayvanların 
özelliklerindendir. Allah'ın _böyle bir şeye ihtiyacı yok
tur. Hz. İsa yemek yediğine göre, ilah değil, insandır.l5 

73. 3/Aiu İmran, 59. 
74. 5/Maidc, n-76 . 
75. Tih ami Nakrc, Saykuliciyyetu 'l-Kıssa fi 'l-Kur'an, Tunus-1971, s. 

487. 
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Görüldüğü gibi bu misallerde daha çok insan mantı
ğına hitap edilmektedir. 

Akli delil getirilirken, muhatabın seviyesi de gözö
nünde bulundurulmalıdır. Buna dair bir misal : 

Hz. İbrahim, putlı;m kınp baltayı büyük putun boy
nuna asbğında (Nemrud) onu hapse atar. Sonra onu 
hapisten çıkarır ve aralarmda bir konuşma geçer. İşte 
konuyu ele alan ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: 

<<Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımara
rak) Rabbi hak}� ında İbrahim ' le tartışanı görmedin mi? 
İbrahim: 'Benim Rabbim O 'dur ki yaşatır, öldürür. 
dem işti. 'Ben de yaşatır, öldürürilm ' dedi. İbrahim:  
'Allah, güneşi doğudan batıya getirir, sen de onu batıdan 
getir. ' deyince inkar eden o adam şaşırıp kaldL Allah, 
zalim toplumu doğru yola iletmez.»76 

Hz. İbrahim, <<Benim Rabbim O'dur ki yaşatır, öldü. 
rür.>> dediğinde, buna karşıhk olarak Nemrud'un <<Ben de 
yaşatır ve öldürürüm.» demesi bir mugalatadan başka 
bir şey değildir. Hz. İbrahim, cansız şeylere can verenin 
ve canların ı alanın Allah olduğunu kastetmi şti. Nem
md'un kendisi de, can veren ve alanın kendisi olmadığını 
biliyordu. Ama mugalata yaparak iki kişi çağırttı ve 
birini öldürerek diğerini de salıverdi .77 Böylece birini 
salıvermekle ona can verdiğini isbat etmiş oldu kendi
since. Onun bu davranışı, olayı seyredenlerin de gözünü 
boyamıştı. Çünkü onlar, zaten önceden Nemrud'un ilah
lık taslamasını kabu1lenmiş ve köleliği ruhların a sindir
mişlerdi . Hz. İbrahim gerçeği o köle ruhlu topluluğa 
anlatacak durumda değildi; akıl seviyeleri ve konumları 
bunu anlamaya müsait değildi. Gerçeği anlatmış olsaydı 
bile, onlar bunu tasdik etmeyeceklerdi.78 İşte bu nedenle 

76. 2/Bakara, 258. 
77. Ebu's-Suud, V251 .  
78. Tabatabai, el-Mizan, IV351. 
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Ncmrud'un bu iddiasına karşı l ık vermedi, orada bulu
nanların da anlayabileceği başka bir delil getirdi : «Allah ,  

güneşi doğudan batıya getirir, sen de  onu babdan getir
sene!» dedi. 

Ka lbe h itap eden kıssalara misaller: 
Peyga mber kı ssal arının yoğun olarak geçtiği sure

l erden biri Enbiya Suresi'di.r. Enbiya ismini alması da 
bundan dolayıdır. 

Sure, kal p leri titreten bir ultimatom i le başl ı�or:  
" I n sa nla rı n  h esap vermeleri yaklaştı. Falwt onlar ha la 
pu/let i<·erisinde yüz çe t·iriyorlar. »79 

Konuya giri ş yap ıldıktan sonrq. ikin ci bir ultimatom 
�'"C' llyor· «( Halin) zulmeden nice şehri kı.rıp geçirdik ve 

'm iardan son ra baş/w bir toplu/ ıd? getirdik Azabun1z1. 

i sset t i/deri zaman onlar, çlerhal oradan (/wçmak için 

h oyc'D n la rı n ı) mahmuzluyorlardı. (Boşuna) lwçmayzn 

( bol hol verilip) içinde şımartıldığınız (nimetlet) ve yurt
la nnı.w dönün, çünlıü sorguya çehileceksiniz! Eyuah 
b ize, dediler, gerçehten b iz (nefi.<;lerim ize) zulmedenler
m işizi B u  nurı ldanmala rı sürüp giderhen biz on ları, 

h içilmiş (ehin gib i) yaptık, sönüp gittiler.,, so . 

Zalim kaviml er hakkında söylenen bu sözler, en katı 
k :-ıl pleri bi le  h arek ete geçirecek bir ü slup i çeri sinde söy
l e n m i ştir .  Ayetl erde kullamlan üslup, yapılan teh ditler 
duybru grafiğini yükselttikçe yükseltiyor. 

Bu ultimatoml ardan sonra geçm i şten h alih azıra 
geçiş yap ıl ıyor . Göklerin boşuna yaratılmadığı a n l atı lı

yor ve hal ih azırda yaşayan münkirler uyanl ıyor. Bu 
arada, kıyamete dikkat çekiliyor. Allah'ın azarnet ve kud
reti anlatı lıyor ve tehlike çan larının çalmakta olduğu 
be l i rti l iyor . Okuyucu ister-istemez kendini. ve top lu-
7fJ. 21/E nhiya, 1 .  
80. 21/Enhiya, l l - 15.  
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munu yoklama ihtiyacı duyuyor: Acaba ben de, toplu
muro da böyle bir azabı hak etmiş miyiz, diye. Diz de ekin 
gib i  yere seril ip azap fırtmalanyla savrulacak mıyız'? 

İ şte tam bu sırada peygamber k ı ssalan ard arda 
sıralamyor. All ah'ın peygamberlerine l ütuf' ve ihsa ııl arı 
anlatı l ıyor bu kıssal arda. Hz. Musa'ya, Harun'a,  İbra
hiuı'e,  Lut'a, Nuh'a . . .  yapı lan lütuflar dih! geti riliyor. I Iz. 

Nuh ve ona inanan iann tufandan kurtarıldıkla n an latı
lıyor. 

Kalplerde yük sel e n korku ve deh şet hi ssi y a v a ş  

yavaş azaltılıyor. Korku v e  dehşet bul utl arİ dağıl ıyor ve 
umut ı şı ğı parıldam ağa ba şl ıyor . Oku,yucu n un ü zeri n 

deki baskı h afıf1iyor. V e  bu sırada peygamberl er i n  dua 
l arm dan ömekler veri l iyor. Büyük sı kın tı l a  ra v e  ağı r 
h astal ıklara m übtd fl olan Hz. E,vyub'un Allah 'a  duası :  
«Bu dert ba na dolw n d u ,  sen mer/ı o metlilerin en. nıerh a 
mctlisisin,/3 1 A rdın dan d a  dua sm ın kabul edi l d iği şöyle 
dile getiri l iyor: «B iz de duasmı. Jw b u l  ett ifl, lıe ndisine 

bula{;aıı derdi kaldı rdı h;  ona tarafwuzdmı. bir rah met ve 

ibadet edenler için bir ha tıra olarah /;.endisine ailesini ve 
onlarla beraber bir hatını daha ııerdift.,a:� Ardmdan Hz. 
Yunus'un duası : H z .  Y u n u s  k a vm i n i h ak yola davet 
etmiş ,  onlar da r e ddetmi şti . Bun un üzeri n e  o n la rı 

Allah'tan gel ecek bir azap la tehdit eti . Azap için bi r müh
let verilmiş ve azabm n e  zaman gel eceği belirti l m işti . 
Azap anı geldi ama onlar hala aldırmıyordu. Allah kendi
s ine  oradan ayrılmasmı bildirmeden o, çekip oradan 
uzakla şm ı ştı . Bir gemiye bin erek yoluna devam etti . 
Gemidekilerden bir k işinin denize abiması gerekiyordu, 
kur'a atıldı ve kur'ada Hz. Yunus çıktı. Hz. Yunus denize 
atı l dı .  Onu bir balık yuttu.83 Gece karanlığı , deni zin 

R l. 2 1/Enbiya, 8:�. 
82. 2 1/Enbiya , 84. 
8:�. Bk z.: :17/S afl'at, ıa�) -141 .  
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karanlığı ve Yunus, büyük bir balığın karnında . . .  Bu 
karanlıklar içerisinde Allah'a yakararak dua etti: «Sen
den başka tanrı yoktur. Sen eksiklerden uzaksın, yüce
sin. Ben zalimlerden oldum.» ve Allah duasını kabul edi
yor, onu balığın karnından kurtarıyor.84 

Görüldüğü gibi bu suredeki kıssalar daha çok kalb 
ve vicdana hitap ediyor. İnsanlann duygulan harekete 
getirilerek eğitilmelen hedefleniyor. 

Kıssalardaki eğitim,  Kur'an'daki eğitimin aynısı
dır. Sadece model sunma açısından kıssaların bir farklı
hğı vardır ve bu da eğitim açısından önemli bir husus
tur. 

Hatta Kur'an'ın yirmi üç yıl zarfında inmesi, Kur'an 
ayetlerinin büyük bir bölümünün olaylara ilintili olarak 
inmesi, bu müddet boyunca Kur'ani emirlerin bizzat pey
gamber tarafından pratiğe aktanlması bunun önemini 
göstermektedir. Nitekim Hz. Aişe'ye Peygamber (s)'in 
ahlakı sorulduğunda, "Onun ahlakı Kur'an idi. " demiş
tir.85 

Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaların büyük çoğunlu
ğunun peygamberlerin kıssalarından oluştuğunu belirt
miştik. Peygamberler ise, iyi insan modelleridir. «Andol
sun Allah 'ın elçisinde sizin için, Allah'ı ve ahireti arzu 
eden ve Allah 'ı çok anan kimseler için, (uyulacak) en 
güzel bir örnek vardır.,66 

Yüce Allah yine şöyle buyurmaktadır: «İbrahim 'de 
ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir 
örnek var.»67 

Kur'an bütün yönleriyle iyi insana model olarak 
peygamberleri göstermektedir. Her peygamber, bütün 
yönleriyle iyi bir örnektir. Diğer insanlardan herhangi 
84. 21/Enbiya, 87-88. 
85. Müslim, Misafirin 139. 
86. a3/Ahzab, 21 .  
8 7 .  60/Mümtchine, 4.  
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biri bütün söz ve davranışlarıyla model olarak sunulma
mıştır. Diğer fertlerin şu veya bu davranışı model olabilir 
ama bütün davranışlan model olamaz. Ancak bir toplum 
bir bütün olarak başka topluma model olarak sunulabi
l ir .  Hz. İbrahim'in model olarak sunulduğu ayette 
olduğu gibi onunla birlikte olanlar, bir grup halinde 
model olarak sunulmuşlardır. Peygamberimizin ashabı 
için de durum aynıdır. 

Özellikle dini eğitim açısından model ve örnek gös
termenin önemi büyüktür. Bu nedenle imanın, kalbin 
derinliklerine kök salması açısın dan kıssaların önemli 
bir görevi vardır. 

Kur'an'daki kıssaların eğitim açısından önemli bir 
yönü de, Yaratıcı, insan ve kainat arasında iletişim kur
maland ır. Toplumların Yaratıcıya karşı durumları 
tabiat olayları üzerinde de etkili olmaktadır. İman edip 
salih arnel işleyen toplurnların bu tavırları tabiat olayia
rına karşı güvence olmakta, hatta tabiat olaylarının leh
lerine gelişmelerini sağlamaktadır. Nitekim Hz. Nuh , 
kavmine şöyl,e demişti : «Ey kavmim! Rabbinizden mağ
firet dileyin, sonra O 'na tevbe edin (O'na yönelin) ki gök
ten üzerinize bol bol rahmet göndersin, kuvvetinize kuv
vet k atsın. Suç işleyerek (Allah 'tan) yüz çevirmeyin.»66 

Küfürde ısrar edip ahlaki yönden çöz_ülmüş toplum
lar i se tabiat olaylarıyla cezalandınlmaktadır. Hz. 
Nuh'un kavmi tufan ile, Ad ve Semud kavimleri yıldırım 
i le  cezalandırılmışlardır. Kimi kavimler de açlık ve 
sıkıntı ile cezalandırılmışlardır. 

Kıssalarda anlatılan Yaratıcı, insan ve kainat ilişki
leri , inanan kjşilerin tabiat olayiarına karşı değil, diğer 
insanlara karşı da korkusunu yener. Yüce Allah şöyle 
buyurmaktadır: «İnananlar ve imanlarını bir haksız-

88. l l/Hud, 52. 
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lığa bulamayanlar . . .  İşte güven onlarındır ve doğru yolu 
bulanlar da onlardır.n89 Hz. İbrahim, kavmi kendisiyle 
tartı şıp tehditler savurduklarında şöyle demiştir: «Hem 
siz, Allah 'ın size (tanrı oldukları) hakkında hiç bir delil 
indirmediği şeyleri O 'na ortak koşmaktan korkmuyorsu
nuz da ben nasıl sizin (O 'na) ortak koştuğunuz şeylerden 
kor/w rı m?  Şimdi biliyorsan ız (söyleyin), iki topluluktan 

hangisi (tek Allah 'a inana nlar mı, yoksa Allah 'a ortak 
hoşa nlar m ı) güvende olnw/Ja daha layıktır?n90 

H�J .  G/E n"nm, 82. 
90. 6/E n"ıı.m, 8 1. 
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KUR'AN KISSALARININ TEKRAH 1 

Ku r'an 'da tek rar, bazen bir cümlenin çeşitli  yer
l erd e  tek ra r edi l mesi , bazen ele olayın tek ran şekl i n de 
d ir. Olayın tekran kıssa kon usuna girer. Bazen bir kı s�a
n ı ı ı  bir  n hyı  m ü teaddit  sun�l erde tekrar edi l m i şti r 

\ f t: s cı l a  ;\ l hl ı ' ı n  m e l eklere Adcm'c  seede c l m c l e ri rı i  
t 'mn:t ııwsi v e  İblis'in secde etmekten kaçmması obyı  be� 
yerc1 :� ;9 1 Hz. Musa'n ın,  Firavun'un sihirbazlarıyla yarı ş ıp 
a :o ası n ın ,  on ların büyülerini yutması mucizesi dört yer
rle92 tekrar edilmektedir. 

Önceki alimler,  tekrarın sırrı olarak dah a çok ş ımı ı  
söylüyorlardı :  B ir  olayın b ir  çok yerde farklı ı:H : ı p l n r l :ı 
anlatı lmas ı  ve bu anlatımları n h eps inde baş;ın l ı  b i r  
anlatım seviyesi tutturulması , fesah at ve belağat ü �:üin
lüğün e del i ldir .  Kur'an-ı Keri m,  bazı  kı ssalarda geçen 
olayları b ir  çok yerde tekrar ederek farklı üs l u p l a r l a  

anlatmaktadır. Bu farkl ı  üsluplarm hepsi de  fesnlı at ve 
belağatın zirvesindedir. İşte bu, Kur'an'ın icaz yön l eri n 

den biridir. Çünkü kiş i  ne kadar fesahat ve belaı ·: : ı l 
sah i bi olursa ol sun an cak farkl ı iki ,  bilemed i n iz i i ç 
üslupla anlattığında başarıl ı  olabilir. Üslup sayısı nı ;ı rl . ·  
tıracak olursa başarılı olamaz . 

�H. Bkz . :  2•B ;ıknrn, :H : 7/A'rn f, ll; 17/İsrn, G l ;  I H/Kdıf, 50: zon': ı l ı a .  
l lG .  

92.  7/ı\'rar 1 1 :-l - 1 20; 10/Yu rıu s, HO; 20n'aha, 70;  26/Şıı a ra, :ıH--16.  
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1.  Tekrarın Sebebi 

Psikolojik açıdan meseleye bakıldığında tekrarın 
insan üzerinde büyük etkisi olduğu görülür. Günümüz 
ticaret şirketleri bu hususu gayet iyi tesbit etmişlerdir. 
Bir malı reklam ederken bir süru afiş asıyorlar. Afışlerin 
hepsi de aynı . Ya da aynı reklamı radyo veya televiz
yoncia belli aralıklarla tekrar tekrar yayınlatıyorlar. 
Aynı reklamı bu denli tekrar etmeleri , bunun insan psi
kolojisi üzerindeki etkisini tesbit etmelerinden kaynak
lanmaktadır. 

İnsanlar aynı reklamı görerek ya da duyarak içle
rinde ona yakınlık duymaya başlarlar. Giderek o reklam 
hayatların-m bir parçası haline gelir. 

Herhangi bir düşünceyi yerleştirrnek i stediğiniz 
zaman o düşünceyi ölçülü bir şekilde tekrar etmek etkili 
bir yoldur. Zamanla insanlarm o düşüneeye yakınlık 
kazandıklarını görürsünüz. 

Belki geçici bir düşüncenin böyle bir tekrara ihtiyacı 
yoktur ama bir düşüncenin kalıcı olmasını istiyorsanız 
kalbierin derinliklerine kök salması için tekrara ihtiyaç 
vardır. Tıpkı bir fidanın kök salıp büyümesi için tekrar 
tekrar sulanmaya ihtiyacı olduğu gibi. 

İman da böyle.dir. Kalplere yerleşip kök salması için 
tekrar edilmesi ve fidan gibi sulanması gerekir. Nama
zın günde beş defa tekrar edilmesinin sebebi de bu olsa 
gerek. İman ancak ibadetlerle kök salar, güçlenir ve 
korunabilir. ibadet olmadan imanı muhafaza etmek ya 
da kalbe yerleş.erek kökleşmesini sağlamak mümkün 
değildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

«Bedeviler: 'İnandık. '  dediler .. De ki: 'Siz inanmadı
nız, fakat İslam olduk deyin. ' İman kalpterinize girmedi. 
Eğer Allah 'a ve Rasulüne itaat ederseniz (Allah) yaptık
larınızdan hiç bir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayan, 
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çok esirgeyendir. Mürninler onlardır ki Allah'a ve Rasu
lüne inandılar, sonra şüphe etmediler; Allah yolunda 
mallarıyla canlarıyla savaştılar. İşte (iman iddiasında) 
doğru olanlar onlardır.»93 

Rivayetlere göre bu ayetler, İ slam'a h enüz yeni 
giren Benu Esed kabilesi h akkında inmiştir. Bunlar 
Medine'ye _gelip müslüman olduklarını bildirdikten 
sonra Rasulullah'a minnet ederek "başkaları seninle 
savaştılar, ama biz savaşmadık" demiş ve kendilerine 
maddi bir takım yardımların yapılmasını i stemişlcr
dir.94 

Ayetler, iman hakikatlerinin h enüz kalplerine yer
leşmediğini ,  imanın gerçekleşmesi i çin  Allah ve Rasu
lüne itaat etmeleri gerektiğini bildirmektedir. İmanları 
h enüz yeni dir ve denenmemiştir. Beslenip kökl eşmesi 
i taatla sağlanacaktır. İmanların ın kalplerine yerleş
mesi için , ondan dönüşlerine sebep olahilecek her türlü 
gediğin kapatılması gerekir. Nitekim bir ayette şöyle 
buyurulmaktadır: 

uAndolsun biz bu Kur 'an 'da insanlara her çeşit 
misali türlü biçimlerde anlattık.»95 

Tekrar edilen konular dah a çok tevhidi yerleştir
meyi hedefleyen hususlardır. Kıssası en çok tekrar edi
len  peygamberlerin başında Hz. Musa gelmektedir. 
Çünkü o, uzun yıllar Firavun'un emri altında köleliştiril
miş bir kavme gönderilmişti. Meşakkatli bir mücadele
den sonra onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Fira
vun ve yandaşlarının onlara zulmü, Kureyş ileri gelenle
rini n, Muhammed (s) ve inananlara yaptıkları zulme 
benzemektedir. Ayrıca Hz. Musa da bir şeriat sahibidir 
ve bu yönden de peygamberimize benzemektedir.96 Hz. 
93. 49/Hucurat, 14- 15. 
94. Vahidi, Esbabu 'n-Nuzaz; s. 225. 
95. 1 7/İsra, 89. 
96 . Tihami Nakrc, Saykuluciyyctu 'l-Kıssa ji 'l-Kur'an, s. 12:1. 
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Musa'dan sonra Kur'an'da en çok kıssası tekrar edilen 
peygamber Hz. İbrah im'dir. Tevhid konusunun değişik 
üsluplaı-la e n  çok a n iallldığı kıssa da Hz. İbrahim kıssa
sıdır. 

En çok tekrar edi len kıssalardan biri de, Hz. Adem 
ile şeytan kıssasıdır .  Çün kü bu kıssa insanlığın kıssası
d ır. Şeytan i l e  i n san  arasındaki çatı şma h er zaman ve 
h er yerde vuku bulmuş ve yine her zaman ve her yerde 
kıyanıete kadar devanı edecektir. 

O halde tekrar edilen konular, önemlerinden dolayı 
tekrar edilmişlerdir. Ayrıca Kur'an'da bir olay tekrar 
edil irken aynıyla tekrar edilmiyor. Mesela bir yerde özet 
o larak an !atı l ı rken başka yerde tafsi latl ı bir şek i lde 
a n latı l ıyor .  B ir  ye rde olayın bir un suru anıatılmadığı 
lwl de h;ı şk a  bir yerde o unsur da ilave ediliyor. 

Kur'an ' ın indiği dönem açı sından meseleye bakıldı
ğ·ında bazı olayların tekran şu anlamda önem arzedi 
yordu: Daha önce de sözkonusu ettiğimiz gibi kıssaların 
hedeflerinden biri , Peygamber (s)'in gönlünü yatıştır
mak ve aznıini bilemek idi. Yirmi üç yıl süren davet ve 
te�liğ h ayatı boyunca o, bir çok sıkıntı ve problemle kar
ş ı laştı . Benzeri problem ve sıkıntılar tekrar edildikçe, o 
problemini hafı.fletecek geçmişteki olay, kendisine tek
rar h atırlatılmış oluyordu. 

Daha sonraki dönemler açısından meseleye bakıldı
ğında ise, tekerrür eden h er olay farklı surelerde veya 
aynı surenin farklı bir siyakında zikredilmektedir. Her 
sure ise, belli  bir konuyu bir bütünlük içerisinde ele 
almaktadır. Olay tekrar anlatıhrken ,  daha önce anlatıl
mamış bir unsurunun ilave edilmesi , o unsurun zikredil
diği surenin genel muhtevasıyla i lgili olması nedeniyle
dir. 

Mesela; Bakara Suresi, inanç bakımından insan ları 
gruplara ayıran bir suredir. Sure, bu grupların vasıfl a-
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rın ı ,  geçmişlerini ve geleceklerini ,  aralarındaki çatı ş
mayı konu alan bir suredir. Bu nedenle Adem kıssasının 
bu konuyla ilgili yönlerini  ele almıştır. Alu İmran Suresi, 
daha çok Ehl-i Kitabı ilgilendiren bir suredir. Surede Hz. 
İsa'nın yaratılışından da bah sedilmektedir. Hz. Adem 
kıssasmm bu surede zikredilmesi bu nedenledir ve Hz. 
Adenı 'in yaratı lışı meselesi burada gündeme getirilmek
tedir .  ·Hz. İsa'n ın babasız olarak yaratılışının Allah 
indinde tıpkı Hz. Adem' i  topraktan yaratması gibi 
olduğu; Hz. Adenı 'i anasız ve babasız topraktan yaratan 
Allah'm Hz. İsa 'yı babasız yaratmağa kadi r  olduğu anla
tı l nı aktadır .97 Yi ne Nisa Suı·esi , toplumsal yapıdan ve 
toplumun küçük bir ür'ıitesi olan aile kururnundan bah
setnıektedir. Bu surede de konuyla ilgili olarnk Hz.  Adem 
kıssasından balı sedilmekte, bütün insanların Jlz. Adem 
ve Havva'dan türedikleri burada anlatı lmaktadır.98 

2. Tekrarlarda Çelişki Var ·mıdır? 

Kur'an, kendi sinde çeli şki bulunm adığını meydan 
okuyarak zikretnıektedir: <<Ku/an 'ı tedebbür etmiyor
lar nu ? Eğer Allah 'tan başkasr. tarafından olsaydı, onda 
birbirini tutmaz çok şey b ulurlardı.n99 İşte bu nedenle 
Kur'an'da nesh iddiası n ı da reddediyoruz . Gerçekten 
Kur'an , baştan sona kadar birbirini desteklemekte 
dir . ı oo 

Kur'an'ın kıssaları açı sından da durum ayn ıdır. 
Tekrarlanan kıssalarda bir çel i şki sözkonusu değildir. 
Kur'an'ın , kıssalarınm vakii olmasım hedeflemediğini ,  
i şlenen konuyu destekler mahiyette hayal mah sulü 

97. Bkz.: :-1/Alu !mran, 59. 
98. Bk z.: 4/Ni sa, 1. 
�)9. 4/Ni sa, 82. 
100 . Bkz.: Kur 'an 'ın Anlaı;;.r.lm.asında Illi Mesde isimli eseri mizi n 

Nesh'lc i lgili bölümü; Yö nel iş Yayın lan , İslanbu l ,  1!>9 1 .  
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sanat kıssaları gibi olaylan ele aldığını söyleyenler tek
rarlanan kimi kıssalarının olay ya da olaylarının anla
tımı arasında bir takım çelişkiler arama peşinde koş
muşlarsa da bunun gerçekle bir ilgisinin bulunmadığını 
"Kur'an Kıssalarının Menşei" bölümünde anlatmış ve 
bu hususu delilleriyle serdetmiştik. Orada bir kaç misali 
ele aldığımız için burada yalnız birini zikretmekle yeti
neceğiz:  

Hz. Hud kıssası: 
Hz. Hud, Ad kavmine gönderilmiştir. Kıssası A'raf, 

Hud, Mu'minun, Şuara, Fussilet ve Ahkaf surelerinde 
geçmektedir . 1 01 Zariyat, Kamer, Hakka ve Fecr surele
rinde de Ad kavminin nasıl helak olduklanndan bahse
dilmektedir. İlk grupta zikrettiğimiz surelerde Hz. 
Hud'un kavmine ·söyledikleri ve onların verdikleri cevap
lar anlatılmaktadır. Konuyu uzatmamak için sadece 
A'raf Suresi ile Hud Suresi'nde anlatılanları naklet
mekle yetineceğiz: 

A'raf Suresi: 
«Ad Kavmi'ne de kardeşleri Hud 'u (gönderdik). O, 

(kavmine) dedi ki: 
Ey kavmim! Allah 'a kulluk edin, sizin O 'ndan 

başka tanrınız yoktur. (Hala O 'na karşı gelmekten) 
sakınmayacak mısınız? 

Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: 
- Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçek

ten seni yalancılardan sanıyoruz. 
(Hud) dedi ki: 
- Ey kavmim! Bende beyinsizlik yoktur, aksine ben 

alemierin Rabbinin gönderdiği b ir peygamberim. Size 
Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben 

101. Bkz.:  7/A'raf, 65-72; l l/Hud, 50-60; 23/Mü'minun, 3 1-42; 
2()/Şuara, 124-140; 4 1/Fussilet, 85-86; 46/Ahkaf, 2 1-26. 
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sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Siii uyarmak için içi
nizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir 
(kitap) gelmesine şaştınız mı ? Düşünün ki O sizi, Nuh 
kavminden sonra (onların yerine) hakimler kıldı ve 
yaratılışta sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah 'ın 
nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. 

Dediler ki: 
- Sen bize tek Allah 'a kulluk etmem iz ve atalarımı

zın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin ? 
Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin (aza.bı bize) 
getir. 

(Hud) dedi ki: 
- Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiş

tir. Haklarında Allah '�n hiç bir delil indirnıediği, sadece 
sizin ve ata lannızın takllğı lı uru isimler hususu nda 
benimle tartışıyonn us unuz? Bellieyin öyley�p, şüphesiz 
ben de sizinle beraber behleyenlerdenimf» 1 02 

Hud Suresi:  
<<Ad kavmine de kardeşleri Hud'u (gönderdik). Dedi 

ki: 
Ey kavminı! Allah'a kulluk edin. Sizin O 'ndan 

başka tanrınız yoktur. Siz (putları tanrı edindiğinizden 
dolayı Allah 'a karşı) yalan uydurantardan başlıası 
değilsiniz. Ey kavmim! Ben (Allah 'ın emirlerini tebliğ 
etmek için) ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. 
Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. 
Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavminı! Rab
binizden nıağfiret isteyin, sonra da O 'na tevbe edin (O'na 
çlönün) ki, üzerinize göğü (yağmuru) bol bol göndersin ve 
k u v vetinize h u v vet  katsın, günahharlar olara k 
(Allah'tan) yüz çevirmeyin. 

Dediler ki: 
Ey Hud! Sen bize.açık bir mucize getirmedir.ı, biz de 

102. 7/A'ral� ()5-70. 
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senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz' sana 
iman edecek de değiliz. Biz, 'Seni tanrılarımızdan biri 
fena çarpmış ' demekten başka bir söz söylerneyizi 

(Hud) dedi ki: 
- Ben Allah 'ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun ki, 

ben sizin ortak koştuklannızdan uzağım. O 'ndan başka 
(taptıklarınızın hepsinden uzağım). Haydi hepiniz bana 
tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin, (elinizden 
geleni yapın) . . .  » 1 03 

Naklettiğimiz bu karşılıklı iki konuşmayı birbirle
riyle karşılaştıracak olursak her iki konuşma arasmda 
benzer yönler de vardır, birbirlerinden farklı yönler de. 
Aralarmda farklı yönlerin bulunması, farklı konuşmala
rın nakl edilmiş  olmasından dolayıdır. Herh alde Hz. 
Hud, kavmini bir araya toplayıp onlara sadece bir defa 
tebliğ ya_pmış deği ldir. Defalarca tebliğini yapmıştır .  Bu 
iki konuşma, ayrı ayrı yapmı ş olduğu tebliğlerden ve 
onların itirazlarından nakledilmiş pasajlardır.  Yoksa 
bazılarının iddia ettiği gibi sırf surenin siyakı gerektir
diği için aynı konuşma değişik üsluplara sokulmuş değil
dir. 

Kur'an-ı Kerim, ele aldığı konuyu boşluk bırakma
yacak şekilde incelemektedir. Ne var ki bazen konunun 
bir yönünü bir surede işlerken, diğer yönünü başka bir 
surede ele almış olabilir. Bu nedenle Kur'an'daki bir 
konu incelendiğinde ilgil i  tüm nasslar bir araya getiril
meli ve üzerinde iyi düşünülmelidir. İşte o zaman konu
nun dört bir yandan incelenmi ş olduğu görül ecektir. 
Ayrıca dikkatli bir şekil de incelendiğin de sırf te'kidi 
hedefleyen bir tekrarın da bulunmadığı görül ecektir. 
Her tekrar mutlaka anlatılan konunun bir boşluğunu 
doldurur mah iyetted1r. 1 04 Sadece, pratik hayatla i lgil i  
ı o a .  l l/Hud, 50-57. 
104. Abdurrahm a n  Hn�nn Habcn neke c.>l-Meydnni ,  Krıı:aidu 'J .'J'edeb

büri 'l-Emsel li Kitalıillalı , D mn�k - l �)H9, s .  67. 
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bazı konuların ayrıntılarına girilmemiş, bu ayrıntılar 
peygamberin açıklamalarm a  havale edilmiştir. 

Bu bağlamda şunu da belirtmekte yarar vardır: 
Bilindiği gibi tefsir usu l - 'ıyle ilgili kitaplarda 'Kur'an 'm 
en iyi tefsirinin yin e  Kur'an ' la yapı l a n  tefsi r olduğu' 
belirtilmektedir. Bu, açıklayı cı m ah iyette olan Kur' an 
nassmm,  açık ladığı başka bir Kur'an nassınd a  anlatı lan 

anlamm aymm anlattığı an lamına gelmez . İ k inci n a ss,  

birincisini açıklamanın yanı sıra kon unıı ı ı  h erhan gi bir 
gediğini de kapatıyor. Abdurrahman Ha� : ı ı ı  1 l aben n eke 
el -Meydani Ka ua idu 't - Tedebbii ri 'l-Emsel li Kita b illah 
i si m l i eserinde buna da ir  pek çok n ı i s:ı l  vermektedi r .  
B un lardan bir  ikisini  buraya ak tarm akta yara r görüyo

ruz :  

Birinci Misal: 
Takva i le \lgi li meselelerin biri nde elimizde üç n ass 

vardır :  
B ir i n c is i :  Nüzul sı ra s ı iti bari y l e  87 . su re olan 

Bakara Suresi 'nin son tarafl ar ın daki Mudayene ayeti

n i n  sonunrl n k i  �u aw·1 1 i r·  

<<AlLulı 1 < �. ' 1  k { )rk un .- l.i. / u lı sİ.i: !' ugrı ' f tyor Allah h e r  
şeyi bilir.>> 1 05 

İl?incisi :  Nüzul sırası  itibariyle 88. surc obn Enfal 
Suresi ' ıı d ı' �'(· r · r · n  ..: ı ı  : ı \' ( · 1 1 i r -

·�-�-- (, ;�·kı \:<� /� \1 �� �< :\\' / \� j\( � \f �) ;_,r ;tJ.,y-: .. ..uı � �_. ..Y" 'J , � 

�·�·:i\�/�\) �:;;)·��� 
105.  :!-dL 1 k ar < ı .  �">.C .  
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<<Ey iman edenler! Eğer Allah 'tan korkarsanız O, 
size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçları
nızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahi
bidir.)) 106 

Üçüncüs ü :  Nüzul sırası itibariyle 94. sure olan 
Hadid Suresi'nde geçen şu ayettir: 

a];�y l l l tan edenler! Alla h tan kork un ve peygambe

rine ina n ın ki O, size rahnıetinden iki kat versin ve size 

ışığında yürüyeceğiniz bir nur lutfetsin; sizi bağışlasın.  

Allah, çolı bağışlayan, çok esirgeyendir.» 1 07 

Müfessirlerden bazısı, Kur' an 'ı Kur'an'la tefsir edi
yorum diyerek bu üç ayetten kastedilen anlamın ayn ı 
olduğunu söylemektedir. Onlara göre bu üç ayet de şunu 
anlatmaktadır: All ah ' tan korkan kişiye Allah ,  marifet 
kapılarını açar ve ilmin derinliklerinde cevelan etmesi 
için hasiretini aydmlatır. Sufıler dah a  öteye giderek bu 
ayetlerde kastedilenin , ilmi tah sil yollarıyla ulaşılama
yan ; ancak ilham -ya da kE;şf diye isimlendirdikleri- yolla 
elde edilen ledünııi ilme ulaşmanın kastedildiğini i leri 
sürerler. Onlara göre bu ilme ulaşabilmenin yolu sadece 
ve sadece takvadır. İ ster-istemez soruyoruz : Takvaya 
giden yolu önces inde bilmeyen kişi nasıl Allah'tan hak
kıyla korkabilir ve muttaki olabilir ki? Belki Allah'tan 
korktuğunu zannederek ma'siyet işl iyordur? 

lOG . B/En f"al,  2�). 
107 . 57/Hadid, 28. 
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Bu üç ayeti anlamaya çalışırken ;  üçü de birbirlerin i  
açıklıyor demek yerine,  her biri konuyla i lgil i  bir yönü 
açıklıyor; ayetler birbirlerini tamamlıyor kuralını kendi
mize rehber edinir ve bunun ışığında her ayeti siyakı içe
ris�nde değerlendirirsek şu hususlarla karşılaşmz: 

1. Parlak hükümler,  yüce i rşadlar ve Allah' ın 
mümi n lere öğretmesini  i çeren Müdayene ayeti n i n  
sonunda zikredilen, ayetin içerdiği bu hükümlerle irşad
l ara ve indirilen kitabındaki Rabhani öğretime tamamen 
uygundur. 

Çünkü teklifi emirl erden bah sedili rken Allah ' tan 
korkmamn (takvanın)  emredilmesi ,  tamamen yerinde 

bir husw;tur. İşte bu nedenle ayetin sonunda 
Allah'tan korkun , buyurulmaktadır. 

Yüce hüküm ve i rşadl ar, indiri lm i ş  H.abban i b ir  
öğretimdir ve bunlarla birl ikte Al l ah' ın öğretim nimeti 
nin zikredilmesi tamamen yerinde bir husustur. İşte bu 
nedenle All ah 'tan korkma (takva emredildikten) sonra 

Allah size öğretiyor, buyurulmakta-

Ayet, All ah ' ın her şeyi bi ldiği ni  zikrederek O'nu 
yüceitmekle son buluyor. Yani Allah' ın kullarına öğret
tiği , h akkm ta kendi sidir ve onlara yararlı olan da, bu 
öğrettikleridi r  İşte hu nedenle de ayet 

,. fJ "' ' \ ... ;:!_5., � :. �> .. r 
_ , es-y.._ ....u � / / 

bulmaktadır. 

: Ailah her şeyi bilir, sözleriyle oorı 

2 .  Enfal  Sures i 'ndeki <<Ey iman edenler! Eğe r 
Allah 'tan korkarsanız O, size iyi ile hötüyü. ayırdedeceh 
bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çü.nl? ü  
Allah büyük lütuf sahibidir.» ayeti, müttakilerin dünya
daki mükafatlarından birini anlatmaktadır ki o da "fur-

' 
kan"d1r; müttaki ki şiye, hak i le  batılı  birbirinden ayır-
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detmek hasletini kazandıran basirettir. İşte bu, Allah' ın 
muttaki kullannın basiret, kalb ve zihinlerine verdiği 
özel bir nur olup ilmi muvaffakiyetİn nevilerinden biri
dir. 

3. Hadid Suresi'ndeki <<Size ışığında yürüyeceğiniz 
bir nur lutfetsin.» ayetinin siyakından bunun , kıyamet 
gün ü kendilerine verilecek bir mükafat olduğu an ]aşı l
maktadır. 

Ayetteki hitap Ehl-i Kitaptan olup iman edenlere
dir. Allah onlara şöyle buyuruyor: «Rahmetinden size ihi 
hat (veya il?.i pay) verecehtir.» Biri, daha önceki imanın ız
dan dolayı , ikincisi de Muh ammed ve Kur'an'a iman 
etmen izden dolayı . 

Sure'nin daha önceki bölümlerinde kwamet gün ü 
müminlere bir nur verileceğinden ve m ünafıkların bu 
n urdan mah rum olacaklarından bah sedilmişti . .  

Nasslann birbirlerini  tam amladıkları kuralından 
h areket ettiğimizde anlamlar i şte böyle bütünlüğe 
kavuşnıaktadır. Ama ayetlerin aynı anlamı kasdettik
leri ve birbirlerini açıkladıkları kuralını rehber edinsey
dik, ayetlerin delalet ettikleri anlamlardan bir kısmı 
kaybolurdu. 

Bu üç nassa, nüzul sırası itibariyle 99.  ve Mus
haftaki tertip itibariyle 65. sure olan Talak Suresi'ndeki 
şu üç nassı da i lnv0 Nleeek o lursnk : 

ı.  1 ... �_, .,..,. •.., .; } o • ) " .J .;_, f',o_., , .., o o / ' _, -" o ..;  

�'l ���_;�.J0V J�:�G;�i) ... 

«Kim Allah 'tan k w ku .ı 

yaratt.r. Ve onu um m rı , f ı 
i i ;"  iJ 1 }/ 1 <1 h / ,. r 1 )n ;:: i y t il ll) 

, .: !1 ' l  ,.,  f. ' I .' ;  • !  1 ! · r , .  · .ı i� 

2.  

ımı. ()5italak, 2-a. 
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«Kim Allah 'tan korkarsa (Allah) ona işinde bir 
kolaylık yaratır. »  1 09 

3 .  

uKim Allah 'tan lwrlwrsa (Allah) onun kötülül.·lerini 
örter ve müka{atını büyütür.» 1 1 0 

Bu ayetl erin delalet ettikleri üzerinde düşünüldü
ğünde onların , önceki ayetlere yeni anlamlar ilave ettik
leri görülür. Böylece Allah 'tan korkanların mükafatla
rma yeni beş çeşit mükafat ilave edilmektedir. 

B irincisi; m üttak i CAl lah 'tan korkan kişi) ,  hayatı
mn herhangi bir işinde bir darlığa düştüğünde Allah ona 
o darlıktan kurtulm ası iç in bir çıkış yolu verir. 

İhincisi; Al lah onu daima ummadığı ve dah a önee 
planlamadığ·ı yerden rızıkl andırır. 

İlk ayet, bu iki mükafata delalet etmektedir. 
Üçüncüsü; Allah kendisine  i şlerin i  kolaylaştmr. 

Takvasının bir mükafatı olarak hayatında işleri ona zor
luklar çıkarmaz. 

İkinci ayet buna delalet etmektedir. 
Dördüncüsü; Allah ,  müttakinin günahiarım örter; 

bağışlar. 
Beşincisi; Kıyamet günü Allah ecrini büyütür. 
Üçüncü ayet de bunlara delalet etmektedir. 1 1 1 

İkinci Misal 
Kur'an-ı Kerim'de, çocukları öldürmekten sakındır

nıakla ilgili iki ayet vardır: 
Birinci s i :  Önce  ineni  budur. Mekke dön eminde 

inmiştir ve nüzul sırası itibariyle 50.,  Mushaftaki tertibi 
itibariyle 17 .  sure olan İsra Suresi'nde geçmektedir. Ayet 
şöyledir: 

-· 
109. G5/Tal nk , 4. 
1 10 .  () 5/Tnlnk,  5. 
l l l .  Meydnni , n. g. e . ,  s .  7 1 -74 . 1 23 



«Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 
Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek 
büyük günahtır.>> 1 1 2 

İkinci ayet: Medine'de inmiştir. Nüzul sırası itiba
riyle 55., Mushaftaki tertibi itibariyle 6. sure ·olan En'am 
Suresi 'nde geçmektedir. Surenin büyük çoğunluğu 
Mekki'dir, ama bu ayet Medeni 'dir. Ayet şöyledir: 

«Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin, siz

leri de, onları da biz rızıklandırıyoruz.>> 1 1 3 

Bu iki ayeti incelediğimizde onların ,  birbirlerinin 
tekran değil, tamamlayıcısı olduklarını görürüz. İsra 
Suresi'nde Yüce Allah çocukların rızkını tekeffül ettiğini 
belirttikten sonra ardından onlara infak eden velilerinin 
rızkını da tekeffül ettiğini belirtir. Çünkü burada çocuk
lara infaktan dolayı ileride fakir düşmek korkusu sebe
biyle çocuklardan kurtulmaya çalı şma sözkonusudur. 
Yüce Allah bu durumda çocukları ö ldürmeyi yasaklıyor 
ve velilerine, yaşlandıklarında rızıklarının, çocuklarının 
sebebiyle ya da onlar yoluyla gelebileceğini açıklıyor. 
Çocukların rızıklarının Allah tarafından tekeffül edildi
ğinin önce zikredilmiş olması buna delalet etmektedir: 
«Onları da, sizi·de biz rızıklandırıyoruz.» Fakirliğin de 
112 .  17/İsra, :n . 
1 13 .  6/E n'am, 1 5 1 .  
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meçhul gelecekte vuku bulmasından korkulan bir şey 
olduğuna ve o anda fakirliğin söz konusu olmadığına da 

/ o  / o/ 

şu söz delalet etmektedir: J ')\.. � � Yani gelecekte 
4- � 

fakirliğin vuku bulmasından korkulduğu için. 
En'am Suresi'ndeki ayette ise yüce Allah , ilk ayette

kinin aksine önce velilerin rızkını tekeffül ettiğin i  belir
tiyor ve ardından çocuklarının rızkını tekeffül ettiğini 
zikrediyor. Çünkü burada söz konusu olan i çinde bulu
nulan fakirlik probl eminden dolayı çocukların öldürül
mesi çabasıdır. Ayetteki şu sözler buna delalet ediyor: 

Yani fi il en içinde bulunduğunuz faki rlikten dolayı 
çocuklarınızı öl dürmeyin . Bu nedenle burada münasip 
olan çocuklarının rızıklarının tekeffülünden önce velile
rio rızıkların ın tekeffül edilmesidir. 

Böylece iki ayet h em birbirlerini tamamlamış hem 
de konu çeşitl i  yönleriyle i şlenmiş ve konunun temel 
meselesi olan çocukların öldürülmesinin yasak olduğu 
belirtilmiş oluyor. 

Böylece nüzul sırası mantıki düşünme silsilesine de 
uygun düşmüş oluyor. Çünkü ilk ayette, gelecekte olabi
lecek fakirlik korkusuyla çocukların öldürülmesini 
yasaklıyordu. Ancak bu aşamadan sonra şu soru akla 
geliyor:  İ l eride fakir düşeceğim ko�kusuyla çocukların 
öldürülmesi yasak, ama şu anda fakir olan ve yaşama 
kavgası veren kişinin, kendilerine nafaka bulamayacağı 
çocuklarından kurtulması acaba caiz değil midir? Zihne 
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gelebilecek bu sorunun cevabı :. <<Fak irlikten dolayı 
çocuklarınızı öldürmeyin. Sizleri de onları da biz rızık
landırıyoruz.» 1 1 4  

Netice olarak Kur'an'daki tekrarlar, aynı konu veya 
meselenin salt tekranndan ibaret değildir. Her tekrarda 
bir anlam ilavesi , meseleye değişik bir bakış açısı kazan
dırma vardır. 

1 14.  Meydani,  a. g. e., s. 74-76. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
. . . 
I SRAILIYAT 





' 'İSRAİLİYAT'IN 
TANIMI VE KISIMLARI 

1. "İsrailiyat" ın Tanımı 
Kur'an kıssalanndan bahsederken İsrai llyat konu

sunu da işlemek, haddizatında bir zorunluluktur. Çünkü 
tefsir kitaplarında nakledilen İsrailiyaL'ı n  hemen h emen 
tamamı kıssalarla i lgili bölümlerde geçmektedir. 

İsraillyat , isra iliyye kelimesinin çoğul udur ve bu 
kelime, i sraili bir kaynaktan nakledilen kıssa veya olny 
an lammdadır . 1 İsrail, Hz. Yakub'un ismi veya lakabıdır. 

Yahudiler ona nisbet e dilerek kendileri n e  I3en u İsrail 
(İ srailoğulları) denilmektedir. Nitekim Kur 'an-ı I\.�rim 
de Yahudil eri «Benu İsrail>> diye i si ınlendirmektedir. O 
h alde İsrailiyat, Yahudi kaynakl ardan aktarılan malu
mat anlamındadır. Ne varki tefsir ve h adis ihml eriyle. 
uğraşanlar, <<İ srai l iyat>> kel imesini  daha geni ş  bir 
anlamda kullanmışlardır. Yah udi ve Hıristiyan kültür
l erin yanı sıra geçmi şlerili mitoloj i lcrinden tefsir ve 
hadis kitaplarına sokuşturulan h aberlerin tamamına 
İ srail iyat demi şlerdir. Hatta bazı ları, geçmiş  kaynak
larda mevcut olmayıp İslam düşman ların ın ,  sırf İslam ' ı 
bulandırmak, İ slam

· 
i nanç ·ve kültürünü bozmak iç in 

uydurdukları haberler i  de bu kel imenin kapsarnma 
almışlardır.2 Buna göre diğer kültürlerden İslam kültÜ
rüne sokuşturulan haberlerin tamamma İsrailiyat den
mektedir. 

Bu tür haberlerin hepsi için İsrai liyat isminin kulla-
1.  Zehcbi, Muhammed Huseyn; el-lsrailiyyal /t 'l-Te(sir ud-l1adis, 

Mısır-1$)86, s. 1a. 
2. Zehchi , a. g. e., s. 1:1-14. 

1 29 



nılması ise, nakledilen bu tür haberlerin büyük çoğunlu
ğunun yahudi kaynaklı olması sebebiyledir. 

2. ''İsrailiyat"ın Kısımları 
İ srailiyatın kısımların a  geçmeden önce kısaca 

Kur'an'ın kendisinden önceki kitaplarla ilişkisi üzerinde 
durmak istiyoruz. 

Hemeri şunu belirteli m  ki ;  peygamberler, Hz. 
Adem'den Peyamberimiz Muhammed' e kadar birbirleri
n in  izleyici s_idirler. Hepsi aynı yolu savunmuşlardır. 
Kur'ani terminolojide bu yolun adı İslam'dır. 

Peygamberlerin hepsi aynı yolun izleyiciİeri olduk
larına göre birine indirilen her kitap, ken dinden önee
kine i ndirilen kitabın doğrulayıcısıdır. Ancak bir kitabın 
kendinden önceki kitabın doğrulayıcı olması, o kitabın 
hir fotokopisi olması anlamında değildir. Hepsinde itikat 
konuları aynıdır, ama pratik hayatla ilgili  meselelerde 
bir takım farklılıklar vardır. İşte bu gibi konularda, fark
lılık arzeden hususl?rda bir sonraki kitap, bir önceki 
kitabı nesheder yani o farklı hususlardaki hükümlerini 
iptal eder. Eğitim üslupları açısından da aralarında bir 
takım farklılıklar sözkonusu olabilir. Çünkü eğitimde 
takip edilecek metodlar, toplumların yapıları, kültürel 
birikimleri ve psikolojilerine göre tesbit edilir. 

Kur'a:ı:ı-ı Kerim de, kendinden önceki kitapları doğ
rulayıcı olarak indirilmiştir. Nitekim bu durum mütead
dit ayetlerde belirtilmektedir.3 

Kur'an'ın kendinden önceki kitapları doğrulayıcı 
olarak indirildiğini belirten bir ayette, Kur'an'ın diğer 
kitaplar karşısındaki durumunu: anlatan bir vasfı daha 
ilave edilmektedir:4 

3 .  Mesela bkz.: 2/Bakara, 4 1, 89, 91 ,  101; 3/Alu Imran, 3, 39, 50, 8 1; 
4/Nisa, 47; 5/Maide, 48. · 

. 

4 .  5/Maide; 48. 



�/� l_:r-<(" sözcüğü << ok » ile kullanılelığında "gözle 
- .. 

yen, kollayan ve koruyan" anlamındadır.5 Buna göre aye
tin anlamı şöyledir: «Sana da kendinden önceki kitap
ları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak bu 
kitabı gerçekle indirdik.))6 

Kur'an-ı Kerim'in, kendinden önceki kitaplan kolla
yıp koruması , onlardan hangi hükümlerin geçerli ve 
hangilerinin geçersiz olduğunu belirtmesidir.7 

şeklinde de okunmuş-

tur. Buna göre ayetin anlamı şöyledir: <<Sana da kendin 
den önceki kitapları doğrulayıcı ve değiştirilmekfen 
emin kılınmış olarak bu kitabı gerçekle indirdik.))a Yani 
Kur'an'ın diğer kitaplar karşısmdaki özelliklerinden 
biri, Allah tarafından korunmuş olması , değişiklik ve 
tahrife uğramayacağıdır. Nitekim Kur'an'ın korunması
nın Allah'ın teminatı altında olduğu başka bir ayette de 
belirtilmektedir.9 Oysa diğer kitaplar için durum böyle 
değildir. Onların korunması din bilginlerine buakılmış
tır . 1 0 Din bilginleri ise o kitaplan koruyamamış ve o 
k itaplar tahrif edilip değiştirilmişlerdir. Herhalde 
Kur'an'ın korunması da İslam bilb>inlerine bırakılmış 
olsaydı, o da aynı akıbete uğrayacaktı . Ama son kitap 
olduğu için korunması Allah'ın teminatı altına alınmış
tır. 

Bu kısa girişte n  sonra İ srailiyatm kısımları 
konusuna geçebiliriz. 

İsrailiyatı çeşitli açılardan kısırnlara ayırmak 
mümkündür. Ancak bizi ilgilendiren , İslam'a uyma ve 
uymama, bir de onları nakletmenin caiz olup olmaması 
gibi hususlardır. İşte bu açıdan İsrailiyatı üç kısma ayı
rabiliriz: 
5. Firuzabadi, el-Kamusu 'l-Muhit, Beyrut-1987, s. 1600. 
6. Ebu's-Suud, lli/45. 
7.  Bkz.: 

'
zamehşeri, Keşşa{. I/640; Ebu's-Suud, III/45. 

8. Aynı kaynaklar ve aynı yer. 
9. 15/Hicr, 9. 
10. Bkz.: 5/Maide, 44. 1 3 1  



a. İslam'a uygun olan İsrailiyat. 
b. İslam'a uygun olmayan İsrailiyat. 
c. Hakkında hüküm bulunmayan; doğrulanması ya 

da yalanlanması için elde bir kıstas bulunmayan İsraili
yat. 

Tevrat ve İncil, bütünüyle tahrif edilmiş kitaplar 
değildir. Bu nedenle hak ile batılı bir arada bulundurur
lar. 

Bunlardan Kur'an ve sahih sünnete uygun düşenler 
haktır. İslam'a uygun olan İsrailiyattan maksat, bu tür 
hususlardır. Peygamber (s)'in "İsrailoğullarından nakle
din , bunda bir sakınca yoktur." 1 1  anlamındaki hadisi bu 
tür İsrailiyata hamledilmiştir. 

Kur'an ve sahih sünnetle bağdaşmayan İsrailiyat 
i se batıldır ve bu gibi İsrailiyat, ancak reddedilmek ve 
eleştiri lmek kaydıyla nak l edi lebil ir. İ srai liyatı naklet
meyi yasaklayan rivayetler de bu tür İsrailiyata hamle
dilmiştir. 1 2 

Bir kısım İsrailiyat ise, dini hüküm taşımayan 
hususlarla, olmuş olması da, olmamış olması da ihtimal 
dah i linde olan olayları nakleden İsrailiyattır. Bu tür 
İsrai l iyatın nakledilmesini bazı alimler caiz görmüştür. 
Kimi de İsrailiyat�an olduklarının belirtilmesi kaydıyla 
caiz olduğunu söylemişlerdir. 

Kanaatimizce bu tür İsrailiyatın da nakledilip dini 
kitaplarda rivayet edilmesi ya da va'zlarda söylenınesi 
caiz def:rildiır. Eğer bunlarla insanlara öğüt vermek iste
n iyorsa , öğ..:.it vermek için Kur'an ve sahih sünnet yeterli
dir. Eğer bilgi vermek isteniyorsa dini bilgi narnma yine 
Kur'an ve sahih sünnet yeterlidir ve insanları etkileme, 
onlara mutedil bir şahsiyet ve hayata doğru bir bakış 
açısı kazandırma açısından da bu iki kaynak yeter}jdir. 

l l .  Buhari , Enbiya 50; Müslim, Zühd 72; Tirmizi, İlim 13; İbnu 
Hanbel, IIW9. 

12. Bu ko nudaki rivayeller için bkz.: Ahmed b. Hanbel, III/387; lbnu 
Kesir, V/:{29. 
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İSRAİLİYATIN TARiHÇESi 

1 .  İsrailiya tın İslam Kül türüne 
Girmesinin Sebepleri 

Kur'an-ı Kerim'i n  naklettiği kıssaların pek çoğu 
Tevrat'ta da geçmektedir. Hem Kur'an-ı Kerim ,  kıssala
nn ayrmtıları üzerinde durmazken Tcvrat ayn ntllara 
girmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu kı ssal an aktarır
ken ibret alınacak yönlerine dikkat etmekte, ibret alın
maya konu olmayacak hususlara temas etmemektedir. 

Okuyucuların bir kesimi özellikle de halk tabakası , 
al ınacak İbretten çok kıssalardaki olaylara takıldılar. 
Kur'an'da olayların ayrıntılarını bulamayınca bu istek
lerini karşılamak için Ehl-i Kitaba müracaat ettiler. 

Haddizatında müslümanların ilk dönemlerde kar
şılaştıklan Ehl-i Kitabm kendileri de, kendi kitapları 
hakkında yeterli bilgilere sahip deği llerdi. B u  n edenle 
müslümanlarm onlardan dinledikleri arasmda kendile
rinin folklorik bilgileri de vardı. Gerçi kitaplan da tahrif 
edilmiş ve sağlıklı bi lgiler ihtiva etmiyordu ama ilave 
olarak halk kültürünün de anlatılanlara karışması tehli
kenin boyutlarını daha da artırıyordu. 

İsrailiyatın İslam kültürüne karışmasının sebepleri 
konusunda İbnu Haldun şöyle demektedir: Araplar ne 
Kitap Ehli, n e  de i l im ehli idiler. Bedevi lik ve ümmilik 
onlara hakim idi .  İnsan nefsinin arzu duyduğu kainatm 
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yaratılış sebebi, yaratılışın başlangıcı, varlığın sırları 
gibi hususlarda bilgi sahibi olmayı arzu ettiklerinde onu 
önce kitap ehli olanlara sorar ve onlardan istifade eder
lerdi. Bu kitap ehli ise, Tevrat ehli olan Yahudilerle onla
rın dinine tabi olan Hıristiyanlar idi. O gün Araplar ara
sında yaşayan Tevrat ehli de haddizatında onlar gibi 
bedevi idiler. Tevrat'tan bildikleri Kitap Ehli'nden ava
mm bildikleri· şeylerdi.1 3 

Ayrıca Yahudiler İslam'ın en azılı düşmanlarıdır. 
Sırf İslam'ın safiyetini bozmak için de yalan yanlış şeyle
rin İslam kültürüne girmesine çalışmışlardır. 

İnsanların yapı olarak hikaye ve masal türünden 
şeyler dinlerneğe meyyal olmaları , abartılmış şeylere 
düşkünlükleri de, İsrailiyatın İslam kültürüne kanşma
sına yardımcı olmuştur. 

İsrailiyatın İslam kültürüne karışmasının diğer bir 
sebebi de, Ehl-i Kitaptan bazı alimierin İslam dinine gir
miş olmalarıdır. Bu bilginler ya diğer müslümanların 
kendilerine müracaat etmeleri sonucunda ya da kendi
liklerinden İsrailiyatı an }atıyorlardı. 

İ srailiyatın İslam kültürüne girmesinin sosyolojik 
sebeplerinden biri de, İslam'ın evrensel bir din oluşudur. 
İslam, Ehl-i Kitabı da kendisine davet etmiştir. Bunun 
bir sonucu ol�rak müslümanlar Ehl-i Kitab'a da İslam 
dinini tebliğ ediyorlardı. Bu arada müslümanlada Ehl-i 
Kitap arasında zaman zaman tartışmalar oluyor, soh
betler yapılıyordu. Böyle bir ortamda kültürel etkileşi
rnin olması tabiidir. 

2. İsrailiyatın Tarihçesi ve Seyir Çizgisi 

Ehl- i  Kitab' ın Araplarla il işkisi İslam öncesine 
dayanır. Bunların büyük çoğunluğu Yahudi idiler ve 
Miladi 70 yılında Arap yarımadasına gelip yerleşmişler
dir. 1 4 
13. tbn Haldun, Mukaddime, 4. Baskı, Beynıt-Tarihsiz, s. 439. 
14. Zehebi, a. g. e., s .  16. 
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Ayrıca Arapların biri yaz, biri d e  kış mevsimind e  
o lmak üzere ticaret için iki yolculukları vardı .  Nitekim
Kur'an-ı Kerim de bundan bahsetmektedir. 1 5 Kış yolcu 
luğu \)men'e; Yaz yolculuğu da Şam'a yapılıyordu ve 
buralarda çoğünluğu Yahudi olan Ehl-i Kitap yaşard ı .  
Gerek Arap yarımadasında ve gerek b u  yolculuklar sıra
sında Araplarla. Ehl-i Kitap arasındaki münasebetlerin 
sonucu olarak Arap kültürüne Ehl-i Kitap kültürünün 
de karışinış olması tabiidir. 1 6  Ancak cal-iiliye d öneminde 
bu etkilenmenin büyük boyutlar·a ulaştığını söyleyeme
yiz. Çünkü Araplar müşrik idiler ve Ehl-i Kitap kültü
rüne ilgi duymuyorlardı. 

E tkilenme d ah a  çok İslam'ın gelişi n d en sonra ve 
yukarıda dikkat çektiğimiz sebeplerle o lmuştur. 

Sah abe d öneminde kimi sahabi bazı hususlard a 
Ehl-i Kitab'a danışmışlarsa da kendi l erine ::ı.n laLılanlar 
hususunda dikkatli" idiler. Hele Rasulullah'a isnad edi
len hususlarda daha da dikkatli davranıyorlardı. İslam'ı 
bilme noktasındaki hakimiyetleri sebebiyle de, İslam'a 
uymayan haber ve düşüncelere geçit vermiyorlardı. 

Tabiun döneminde yala11 uydurmalar çoğaldı. Rasu
lullah (s)'ın söylemediği şeyler ona isnad edilmeğe baş
l andı. Bunun üzerine bu konud a uyanık müslümanlar 
bir h adis duyduklarında onu rivayet edenden, hadisi 
kimden duyduğunu sormaya başladılar. Artık hadisler 
s enedieriyle birlikte rivayet edilmeye başlandı.  Müsli
min nakline göre İbnu Sirin (öl .  1 10/728) şöyle demekte
dir: Müslümanlar, Rasulullah'tan rivayet edilenlerin 
senedini sorni.uyorlardı. Ama fıtne vuku bulduktan (Hz. 
Osman öldürüldükten) sonra, hadis rivayet �denlere : 
'Hadisi kim den dinlediniz?' diye soruyorlardı.  Hadisi 
rivayet edenler bid' at ehli ise, o hadisi almıyorlardı . 1 7  

15. Bkz:. :  106/Kureyş Stıresi. 
16. Zehebi, a. g. e.,  s .  16 . 
17.  Sahihu Müslim, 'Mukaddime', s. 5 .  
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Tabiun döneminde hadislerin senedierine önem 
verilmekle birlikte Ehl-i Kitab'a müracaatlar da çoğaldı. 
Ayrıca Ehl-i Kitap'tan İslam'ı kabul edenler de çoğal
mıştı. Böylece tefsir ve hadise İsrailiyattan pek çok şey 
karıştı. Kıssalarla ilgili  İsraili haberler, avam tarafın
dan şevkle dinleniyordu. 18  

Bu dönemden sonra tefsirde İsrailiyata daha çok yer 
verilmeye başlandı. Bilahare kimi müfessirler naklettik
leri rivayetlerin senecilerini  de zikretmez oldular. Arbk 
doğruyu yalandan ayırt etmeye yarayan sened zinciri de 
yoktu. 

Gerçi her dönemde bu tür İsrailiyatı reddeden , 
değerli ilmi çalışmalar ortaya koyan pek çok alim yetiş
miştir. Ancak avaının bu tür haberlere ilf,ri duyması, hal
k ın  teveecühünü kazan mayı amaçl ayan al im lerin her 
dönemde var olması , bazen de hangi h aberlerin İ sraili
yattan olduğunun bil inmemesi ve bazen de yasak olan 
İsrail iyatla yasak olmayan İsrailiyatın birbiFine karıştı
rı lması sonucunda rivayet tefsirlerinin hemen hemen 
tamamı şu veya bu oranda İsrailiyata yer vermişlerdir. 

İsn:ıiliyatın ne oranda tefsirlere karıştığını anlamak 
bakımından meşhur bazı müfessirlerin tefsirlerine geç
J1.1 İŞ İsrail iyata misaller vermek istiyoruz: 

a. Taberi ve İsrailiyat 
Taberi'nin (öl. 3 10/922) tefsiri, günümüze kadar ula

şabilmiş ilk tefsirlerdendir. Rivayet tefsiri olmakla bir
likte dirayete. de yer vermekte; dil izah l arı ve rivayetler 
arasında da bazen tercih l er yapmaktadır. Dönemine 
kadar ki görüşleri derlernesi bakımından adeta bir tefsir 
ansiklopedisidir. 

Taberi naklettiği rivayetlerin sened zincirini ver
mektedir. Bu yönüyle de önemi büyüktür. 

18. Zchcbi, a. g. e.; s. 2:i. 
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Ancak bu üstün özelliklerine rağmen İsrailiyata da 
yer vermiştir. Naklettiği İsrailiyatın bir kısmını eleştirip 
İslam'la bağdaşamayacağına dikkat çektiği halde büyük 
bir kısmını hiç eleştirmeden senedini zikretmekle yetin
mektedir. Onu savunanlar, onun, naklettiği rivayetlerin 
tamamının sened zincirlerini zikrettiğini, sorumluluğun 
artık ona ait değil, okuyucuya ait olacağını i leri sürüyar
Iarsa da İslam'la bağdaşmayan bu tür rivayetleri nakle
dip onları eleşti rmemesi büyük bir eksikliktir. 

M isa ller: 
«Andolsun, biz Süleyman 'ı imtihan etlik: Tahtuun 

üstüne bir ceset bıraktı.h, sonra bize yöneldi.» 1 9  ayetin i  
tefsi r ederken Katade'nin şöyle ded]ğini n akletmektc
dir:* Hz. Sül eyman Beyti Makdi s'i inşa  etmekle enıro
lundu. Kendisine,  onu inşa et ama demir sesi duyul ma
sm denildi . Buna bir yol bulamaymca kendi sine, denizde 
Sahru' l -Marid i smi nde bir şeytanm yaşadığı söylendi .  
Nih ayet o şeytanı getirtti . Durumu kendisine anlattı. 
Hz. Süleyman 'm h akimiyeti mühründe id i .  Hz. Süley
man tuval ete ve hamama girdiğinde mührünü berabe
rinde almazdı . Bir gün bir h anımıyla yattıktan sonra 
h amama gitti. Hamama girmeden müh rünü o şeytana 
teslim etti . Şeytan götürüp o mührü denize attı . Böylece 
Hz. Süleyman hakimiyetini  yitirdi . Şeytan onun kılığına 
girdi ve Hz. Süleyman'ın tahtına oturarak h ükmetıneye 
başladı. İnsanlar verdiği kararlarm bir kısmını yadırga
maya başladıl ar.  All ah'ın peygamberi bozuldu, yanl ı ş  
kararlar veriyor denilmeye başlandı. Nihayet kırk gün 

sonra Hz.  Süleyman mührünü bir balığın  karnın da 
buldu. Mührünü alıp geri döndüğünde yolda onu gören 
cin ona secdeye kapandı. Halkın m arasına  geldiğinde o 
şeytanın cesedin i  tahtm ın üzerinde buldu.20 

19. 38/Siid, 34. 
* Rivaycti özet olarak naklcdiyorum. 
20. ;fabcri, XXIII/157- 158. 1 37 



Bu hikayenin uydurma olduğu açıktır. Şeytanın, bir 
peygamber olan Hz. Süleyman'ın kılığına girmesi, şu 
kadar gün boyunca tahtına oturup dilediği şekilde karar
lar vermesi, Hz. Süleyman'a inanan halkı aldatıp onla
rın gözünde peygamberlerini küçük düşürmesi düşünü-' 
lemez.21 

Yine Sad Suresi'nde geçen:  «Sana dauacıların 
haberi geldi mi?  Hani odasının duvarına tırmanmış
lardı, Davud 'un yanına girmişlerdi de (Davud) onlar
dan korkmuştu. Korkma, dediler, biz iki davacıyız. Biri
miz, ötekinin hakkına saldırdı. Şimdi sen aramızda hak 
ile hühmet, ( adaletten ayrılıp bize) zulmetme. Bizi yolun 
ortasına (adaletle) götür. Bu kardeşimin doksan dokuz 
koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken 
onu da bana ver dedi ve konuşmada bana ağır 

·
bastı 

(onunla baş edemedim). 
{Davud) dedi ki:  'Andolsun (o), senin koyununu 

kendi koyunlarına katmayı istemekle sana zulmetmiş
tir. Zaten (mallarını birbirine) karıştıran (orlak)ların 
çoğu birbirine zulmederler. Yalnız inanıp iyi işler 
yapanlar bunun dı�ındadır ki, onlar da ne kadar azdır!' 
Davud (bu hükümle) kendisini denediğimiz (kendisine 
bir bela vereceğimizi) sandı da Rabbinden mağfiret 
diledi, eğilerek secdeye kapandı ve tevbe edip (bize) 
döndü.»22 ayetinin tefsirinde Taberi şu anlamdaki riva
yetlere yer vermektedir: 

Hz. Davud ibadetle meşgul iken şeytan kendini 
altından yapılmış bir güvercin kılığına sokarak gidip Hz. 
Davud'un önüne kondu. Hz. Davud onu yakalamak için 
elini uzattı, ama güvercin biraz öteye uçtu. Hz. Davud 
güvercinin peşine takıldı. Nihayet dama çıktı ve güver
eini kovalarken yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok 

21. Zehcbi, a. g. e. ,  s.  103. 
22. :�8/Sad, 21-24 . .  
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güzeldL Hz. Davud ona tutuldu. Hele kadın, açık yerle
rini saçlarıyla örtünce Hz. Davud'un ona tutkusu daha 
da arttı. Hemen kocasının kim olduğunu soruşturdu. 
Kocasının devlet göreviyle bir yere gitm i ş  ve Orya 
isminde bir komutan olduğunu öğrendi . Üst komutanma 
haber göndererek öldürülsün diye Orya'yı zorlu bir 
savaşa göndermesini emretti . Orya o savaşta başarı elde 
etti ve öldürülmedi. . Daha zor ikinci. bir savaşa gönde
rilmesin i emretti . İkincisinde de Orya gal ip  geldi . Onu 
üçüncü bir savaşa göndertti ve bu savaşta öldürüldü. 
Bunun üzerine Hz. Davud Orya'nm o güzel karı sıyla  
evlendi .23 

Hz. Davud h akkındaki  bu uydurma h aber Ehl-i 

Kitap'tan alınmı ştır .  Taberi bu anl amdaki rivayetl eri 

nakletmekte ve h iç bir eleştiri yöneltmemekLedir .  

Böyle bir şeyi ancak adi bir padi şah yapabilir Hz. 
Davud gibi adil bir h ük ümdarm hele bir p eygamberin 

bunu yapması düşünülemez. 
Taberi'nin bu gevşekliği Yuhanna ed-Dımaşki i si mli 

Hıristiyanın Peygamberimiz hakkında uydurduğu24şu 
iftiranın da tefsirinde yer almasına sebep olmuştur :  
Güya Peygamberimiz (s), azacilısı Zeyd'in evine gitmiş ve 
Zeyd'in  eşi Zeyneb'i yan çıplak bir vaziyete görerek ona 
aşık olmuştur.25 

b. İbnu Kesir ve İsrailiyat 
Rivayet tefsirlerinin en meşhurlarındandır. Taberi 

gibi kendisi de rivayet senedini zikr.eder. İsrail iyat ve 
uydurma haberler konusunda en dikkatli müfessirlerin 
başında gelir. Tefsirinin bir çok yerinde müfessirlerin 
rivayet ettikleri i srailiyata dikkat çeker; bazen haberin 
uydurma olduğunu, Ehl-i. Kitap menşe'li ol duğunu ve 
23. Ta beri, XXIIV146- 149. 
24. Zehebi ,  a .  g. e., s .  14, 5 nolu dipnot. 
25. Tabcri, XXIV13. 
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İslam'la bağdaşmadığını söylemekle yetinir. Bazen de 
gerekçeleriyle niçin İslam'a uymadığını tafsilath bir 
şekilde anlatır. 

Uydurma haber ve İsrailiyat nakletme, onlara dik
kat çekme ve on ları reddetme hususunda müfessirlerin 
ilk sırasında yer almasına rağmen İsrailiyat - az da. olsa
onun eserine de girmiştir. 

Mesela: «Allah Yere at onu (asanı), ey Musa! '  dedi. 
Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir 
yılan oldu. Allah buyurdu: 'Al onu! Korkma! Biz onu 
şimdi ilk haline sokacağız. '»26 ayetleri nin tefsirinde 
V e h b b. Münebbih 'ten şu rivayet i nakletmekte ve hiç bir 
eleşti ri yöneltmemektedir. Özet olarak rivayet şöyle
elir: 

Asasını  yere attığın da bir de ne görsün, aç gözlerle 
etrafını süzen koca bir ejderha! Kayalara yöneliyor bir 
l okmada onları yutuyor. Dişleriyle ağaca saldırıyar ve 
onları kökünden söküp yiyor. Boyunun üzerindeki kıllar 
adeta birer ok şeklindeydi. Gözlerinden alevler fışkırı
yordu. Korkunç bir ses çıkarıyordu. Hz. Musa onu bu 
durumda görünce arkasına bakmadan kaçmaya başladı. 
Sonra l{abbini hatırladı ve utancından durdu. Melek, 
kendisine gidip ejderhayı boynundan yakalamasını söy
ledi. Hz. Musa'nın üzerinde yünden bir aba vardı, yenini 
eline sardı ve ejderhayı yakalamaya çalıştı . Elinin üze
rinden yen açıldı ve eli ejderhanın ağzına geldi. Ejderha
nın dişlerinin gıcırtısını bile duydu. Ama eliyle yakaladı
ğında bir de n e  görsün ! Kendi asası !  E ski halini 
almış.27 

İbnu Kesir, az da olsa bu tür İsrailiyata yer vermek
tedir. Ancak onun naklettiği bu İsrailiyat, akideye taal
luk eden cinsten değildir. Belki okuyucusunu lüzumsuz 
meşgul eden neviden İsrailiyattır. 

- - ·  ·---- ------·-·· ----------
26. 20/Taha, 19-21. 
27. lbnu Kcsir, V/274. 
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c. Razi ve İsrailiyat 
Razi'nin (öl. 606/1209) tefsiri re'y tefsiridir. Dolayı

sıyla rivayete fazla yer vermez. Bununla birlikte re'y ter
sirlerinin rivayetten, rivayet tefsirlerinin de dirayetten 
tamamen hali olmadıklarını hatırlatalım. 

Razi , tefsiri ilgilendirmeyen bir çok malumata yer 
vermekle birl ikte İsrail iyat konusunda dikkatlidir. 
Özellikle peygamberlerin masumiyetlerini rencide eden 
İsrailiyat konusunda daha da dikkatli davranmaktadır. 
Nitekim Ehl-i Sünnet'ten peygamberlerin masumiye
tine dair ilk eser Razi inin eseridir. 

Yer yer müfessirl erin naklettikleri İsraillyata dik
kat çekerek onları delilleriyle reddeder. 

Bununla birl ikte İ srai l iyattan ve uydurma h aber
lerden tam amen l1 ali  o l duğunu söyl eyemeyiz. 

Mi sal ler :  
uGörmedin mi Rabbin ne yaptı A d  (/wumin)e?  Yüh.

sek sütuntarla dolu İre m 'e ?»28 ayetlerin i tefsir ederken 
şöyle demektedir: Rivayet edilir ki, Ad'ın iki oğlu vardı . 

Biri Şeddad, diğeri de Şedid isminde. Bunlar, hakimiyet 
kurup çok kimseyi yendiler. Bir müddet sonra Şedid öldü 
ve hakimiyet tamamen Şeddad'a kaldı. Şeddad, dünyaya 
hükmetti, krallar ona boyun.eğdi. Bir ara ona cennetten 
bahsedildi. Ben de onun gibisini inşa ederim dedi. Adn 
diyarında İrem şehrini inşa ettirdi. Şehrin i nşaatı 300 yıl 
sürdü. O sırada Şeddat 900 yaşındaydı . İrem, görkemli 
bir şehirdi . Surları altun ve gümüşte ndi . Sütunları 
Zeberced taşı ve yakuttandı. Değişik cinsten ağaçlan ve 
nehirleri vardı. Şehrin inşaatı bittiğinde Şeddad halkını 
yanına alarak İrem ' e  yerleşmek üzere yola koyuldu. 
Şehre bir giinlük mesafedeyken Allah gökten bir gök gür
lemesi gönderdi ve Şeddad halkıyla birlikte helak oldu. 
Abdullah b. Kulabe hakkında rivayet edil i r :  Abdullah 
28. 89/Fccr, G-7. 
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develerini kaybetmiş ve onları aramaya koyulmuş. 
Develerini ararken Şeddad'ın bahçesiyle karşılaşmış ve 
oradan yüklenebildiği şeyleri alıp gelmiş. Ol�ydan 
haberdar olan Muaviye bu zatı yanına çağırtmış ve olayı 
kendisine anlatmasını iste·miş. Bu arada Ka'b'ı da çağırt
mı ş ve ona bunu sormuş. Ka'b: Orası lrem şehridir, 
demiş ve şunu ilave etmiş: Senin döneminde kısa boylu, 
kumral ve hem kaşlarında, hem de boynuncia birer ben 
bulunan biri develerini ararken o şehri bulacak, demiş. 
Tam bu sırada etfafına bakınmış ve İbn u Kulabe'yi gör
müş: İşte ! Allah 'a yemin ederim ki o adam hudut, 
demiş.29 

Razi'nin naklettiği bu hikayenin uydurma olduğu 
açıktır. Şu ana kadar surlan altun ve gümüşten- inşa 
edilmiş bir şehre rastlanmış değildir. Nitekim İbnu 
Kesir de, İrem şehrinin surlarının altun ve gümüş oldu
ğuna, müfessirlerin bu şehrin ihtişamı hakkında naklet
tiklerinin doğruluğuna dair bir delilin mevcut olmadı
ğmı söylemektedir.30 

Razi, bir çok müfessirz gibi, Hz. Eyyub'un mübtela 
olduğu hastalık, bu arada şeytanla tartışmalan ve ben
zeri uydurma haberleri ae tefsirinde nakletmektedir.31 

"İsrailiyat" sözcüğüyle müfessirlerin sadece Yahudi 
yahut Hıristiyanlardan nakledilen haberleri kasdetme
diklerini, İslam'la bağdaşmayan diğer haberlere de İsra
iliyat dediklerini belirtmiştik. Şimdi bu anlamda 
Razi'nin naklettiklerine bir-iki misal zikredeceğiz: 

Sihir işiyle de ilgilenen Razi, kahin ve müneccimle
rin gaybı bildiklerini; kehanetle uğraşan ve Melikşah'ın 
oğlu Sencer döneminde Bağdad'a getirtil en bir kadının 
otuz yıl boyunca geleceğe dair verdiği haberlerin hepsi
nin aynıyla vuku bulduğunu iddia etmektedir.32 

29. Razi, XXXI/167. 
30. İbnu Kesir, VIII/4 18. 
3 1. Razi, XX.II/203-204. 
32. Razi, XXX/168-169. 
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Asr Suresi 'nin tefsirinde bu surenin önemini anla
tırken şöyle bir rivayet nakletmektedir: Rivayet edilir  ki 
bir kadın, Medine sokaklarında çığlıklar atarak: "Bana 
söyleyin, Peygamber nerede?" diye bağmyordu. Rasulul
l ah (s) onu gördü ve; "N e oldu?" dedi . Kadın dedi ki :  
"Köcam bir yere gitmişti, ben de zina ettim. Zinadan bir 
çocuğum oldu. Onu sirke küpüne atıp boğdum. Sonra o 
küpteki sirkeyi sattık Benim için tevbe yolu var mı?" 
Rasulull ah (s) ona şu karşıl ığı verdi : "Zina yapınana 
gelince, bundan dolayı recmedileceksin. Çocuğu öldür
menin cezası ise cehennemdir. Sjrkeyi satınana gelince, 
büyük bir günah i şlemişsin . Ama ben de sandım ki ikindi 
namazım kılmamışsm. "33 

Herh angi bir arneli terkten dolayı -amelleri ter
ketmekten sakındı rm ak i çin  dahi ol sa- bu şekildeki 
mübalağalarla aynı şekilde bir arnelin mükafatmı -amel
lerle teşvik için dahi olsa- bu şekildeki mübalağal arla 
anlatmak da İsrailiyatın içine girer. 

İ srailiyatla ilgileri az olan , h atta İsrai li haberleri 
eleştİren üç müfessi rin  tefsirlerinde İsrailiyata , dair 
misaller verdik. Bir de İ srailiyata kapılarını açmı ş 
müfessirler var. Bu rtıüfessirlerden misal olarak Ebu 
İshak es-Sa'lebi (öl. 427/1036), Sa'lebinin tefsirini ihtisar 
eden ve ona nisbetle İsrailiyata daha az yer veren Beğavi 
(öl. 5 16/1 122) ve Beğavi'nin tefsirini ihtisar eden Hazin' i  
(öl. 74 1/1340) zikredebiliriz. Bu tefsirlerin her birine dair 
misaller nakletmek uzun yer işgal edecektir. Biz bunlar
dan halk arasında daha yaygın olan , Hazin tefsirinden 
misaller vermekle yetineceğiz. 

d. Hazin ve İsrailiyat 
Hazin (öl . 74 1J1340) tefsirini ,  Beğavi'nin tefsirini 

ihtisar etmek ve daha önceki rnüfessirlerden de derledik-

33. Razi, XXXII/85 . 
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lerini ilave etmek suretiyle telif etmiştir. Naklettiği riva
yetlerin senecilerini zikretmez. Kütüphaneci olan Hazin, 
aynı zamanda vaizdir ve kıssalara gayet düşkündür. Bu 
nedenle tefsiri İsrailiyat ile doludur. Naklettiği İsraili
yatı bazen eleştirir. Ama çoğu zaman kıssa, İslam akide
siyle bağdaşmadığı halde onu zikreder ve ne İsrailiyat
tan olduğuna dikkat çeker, ne de herhangi bir eleştiride 
bulunur. 

Misaller: 
«Eyyub 'a da (lutfettik). Rabbine: 'Bu dert bana 

dokundu, sen merhametliferin en merfıametlisisin. diye 
dua etmişti. Biz de onun duasını kabul etti/ı, kendisine 
bula·şan derdi kaldırdık; ona tarafınuzdan bir rahmet ve 
ibadet edenler için bir hatıra olarak kendisine ailesini ve 
onlarla bera ber b ir katını daha verdilı.»34 ayetlerinin 
tefsirüı de Vehb b. Münebbih'ten şunu naklediyor:* 

Eyyub Rum idi .  Allah ona zenginlik vermişti. Har
zem sancaklarından Belka i le  Şam toprakları h ep 
onundu. Beş yüz köle si vardı. Her kölenin bir hanımı, 
çocuklan ve malları vardı. Allah ona bol kadm ve çocuk 
vermişti. Bunun yanında çok müttaki idi . Fakir ve öksüz
l eri gözetirdi . Mi safirlere bol ikramda bulunurdu . 
Allah'ın kendisine verdiği bu nimetiere hakkıyla şükre
derdi . Asla diğer zenginler gibi gurura kapılmaz, ibadet
lerini yerine getirirdi. 

O zaman gökler şeytana yasak değildi , dilediği göğe 
giderdi.  Hz. İsa göğe yükseltildiğinde dört gök kendisine 
yasaklandı . Peygamberimiz Muhammed (s) geldiğinde 
ise bütün gökler ona yasaklandı. 

Şeytan meleklerin Hz.' Eyyub'n överek andıklarını 
ve ona rahmet okuduklarını duydu . O zaman Hz. 
Eyyub'u kı skandı ve göklerde çıkabileceği yere kadar 

:H . 2 l/Enbiya, 8:{-84. 
* Rivayeti özet ol arak n aklediyonı z.  
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yükseldi. Orada Allah'a şöyle seslendi : Allah' ım,  ben bu 
Eyyub kulunun durumunu düşündüm; ona bol bol nimet 
vermi şsin , o da sana şükrediyor. Ona sıhhat vermişsin 
sana harndediyor . Şayet onu imtihan edecek o lursan ; 
verdiğin bu nimeti el inden alacak olursan , o zanı � ı n  sana 
ne şükreder ve ne de ibadet eder. Bu n un üzeri n e  Yüce 
Allah : 'Hadi git, seni onun mal ına  mu sal lat  k ı  ldı m' 
buyurdu. 

Şeytan , cinleri ve azgı n şeytanları toplayarak bi r 
ordu kurdu ve Hz. Eyyub'un malını telef  eLLi . 

Malını tel ef ettiği h alde Hz. Eyyub'un Albh'a bağlı
l ığı konusunda bir deği şikl iğin ol madığı n ı görc>n şeytan 
hemen göğe çıktı ve Allah 'tan kendi sini Hz. Eyyub\ın 
çocuklanDa musaHat k ı lm ası m i stedi .  Allah : ' IJ a d i  gi t, 
seni onun çocuklnrı n n  nı usallat. kı ld ım. '  buyu rdı ı .  N ih a
yet şeytan onun çocukları m da tel ef etti ve J l z. Eyyub'a 
gelerek; 'Çocuklarım göreydin, nasıl a:r.ap ç:e].;;Jilcr. Nası l  
yüz üstü düşüp kan ve beyin leri ak ıyordu. Görcydi n ,  
onların kannları n ı  nası l  yardım , nası l bursakları n ı  
pararn parça ettim .  Onların o durumunu görscydi n yüre
ğin lirne l ime olurdu. dedi. O zaman Hz .  Eyyub hüngür 
hüngür ağlamaya başladı ve toprağı avuçl ayı p  başına 
serpti ve; 'Ah ! Ke şke anam beni doğurmayayd ı . dedi. 
Sonra ken dine geldi ve h em en Rabbine tcvbc eti .  O 
zaman şeytan y ine başanya ulaşamarlığın ı  anl nyarak 
başını önüne eğdi . Ancak ardından topari andı ve 
Allah'tan kendisini Eyyub 'un vücuduna musallat kılma
sım istedi. Yüce Allah ; 'Hadi git, dili , kalbi ve aklı hariç 
sen i onun vücu duna musallat kıldım.' buyurdu .  

All ah düşmanı şeytan h emen aşağıya indi ve  
Eyyub'u secdede iken buldu. Acele ederek onun başmı 
secdeden kaldırmasm a  fırsat vermeden iki burun delik
J, .. ire öyle bir üfürdü ki Hz. Eyyub'un bütün vücudu 
tn l, · ;tu. Vücudu tepeden tırnağa kabarcıklarla doldu . 
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Vücudunun her tarafını bir kaşıntı sardı. Tırnaklanyla, 
bulduğu sert bezler ve taşlarla vücudunu kaşımaya baş
ladı. Derisi dökülüyor, vücudunun etleri parçalanıyordu. 
Yaraların etkisiyle vücudu kokuştu. Nihayet kavmi, 
vücudunun yaydığı o pis kokuya dayanamadılar ve onu 
alıp bir çöplüğe attılar. Hanımından başka kimse yanına 
yanaşmıyordu. 

Hazin bu arada Hz. Eyyub'un bu dertten kurtulmak 
için Allah 'a nasıl dua ettiğini ,  çevresiyle arasmda geçen ' 
konuşmalara dair bir takım şeyleri nakleder ve Hz. 
Eyyub'un yedi küsur sene o çöplükte kaldığını, vücudu
nun kurtlandığını ama bütün bunlara rağmen sabret
meye devam ettiğini anlatır. 

Şeytan, Hz. Eyyub'un hala hak yolda devam ettiğini 
görün ce yardımcılarını topladı ve onlara danıştı. Ona, 
hanımı kanalıyla onu saptırmayı önerdiler. Çünkü 
hanımı, sonuna kadar ona yardımcı olmuştu. Bunun 
üzerine şeytan yakışıklı bir erkek suretine bürünerek 
Hz. Eyyub'un Rahme isimli bu hanımının yanına gitti ve; 
'Ey Allah'ın kulu, kocan nerede?' dedi. Hanımı: 'Kocam, 
işte orada, yaralarını kaşıyor, vücudunda kurtlar dolaşı
yor. ' karşılığını verdi. Şeytan, Hz. Eyyub'un hamroma 
vesvese ederek kocasının eskiden .ne kadar yakışıklı 
olduğunu, nimetler içerisinde yüzdüğünü, oysa şimdi ne 
durumlarla karşı karşıya geldiğini anlattı. Daha sonra 
şeytan, ona bir oğlak getirdi ve bu oğlakı benim için kese
cek olursa bu derdinden kurtulur, değilse bu durum 
üzere devam eder, dedi . Bunun üzerine Hz. Eyyub'un 
hanımı çığlık atarak Hz. Eyyub'a geldi ve; ' Ey Eyyub! 
Rabbin ne zamana kadar seni azaplandıracak? Hani mal 
nerede? Hani çocuklar nerede? Hani o güzelliğin? Şu 
oğlakı kes de bu dertten kurtul.' dedi. Bunun üzerine 
Eyyub hanımına şöyle dedi: 'Allah düşmanı sana geldi ve 
seni aldattı. Yazıklar olsun sana! Allah'a yemin ederim 
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ki, bir gün iyileşecek olursam sana yüz sopa vuracağım. 
Benden, Allah'tan başkasına kurban kesrnerni istiyor
sun öyle mi?' dedi ve onu kovdu . . . 35 

Kıssa bu şekilde devarn eder. 
Hazin bazen de okuyucusunu öyle anlamsız İsraili

yatla meşgul eder ki insan Kur'an tefsiri yazmış birinin 
bu tür şeylerle meşgul olduğuna şaşıyor. 

Mesela: «K arınca vadisine geldikleri zaman . . .  »36 
ayetini tefsir ederken kimilerinin bu vadinin Taifte; 
kirnilerinin onun Şam'da olduğunu söyledi lerini, kirnile
rinin de onun cinlere ait bir vadi olduğunu söylediklerini 
nakleder. Sonra o karıncaların şekline dair nakiller 
yapar, daha sonra Hz. Süleyman'ın ordusunu, arkadaş
larına haber veren kanncanın topaJ olup olmadığı,  
kanatlı olup olmadığına dair görüşleri nakleder. Sıra o 
karıncanın ismine gelmiştir. İsrnine dair de farklı görüş
ler nakleder ve kıssa bu şekilde devarn eder.37 

Kehf kıssasını anlatırken de köpeklerinin rengi ve 
ismi ne dair bir sürü görüş ileri sürer.38 

Bu konuda daha çok misal naklederek okuyucuyu 
meşgul etmek istemed ik. N aklettiğimiz bu misaller 
İslam kültürünün İsrailiyatla nasıl bulandırıldığını gös
termeye yeterlidir. 

Haddizatında İsrailiyatm İslam kültürüne ne 
oranda girdiğini anlamak için tefsirleri tararnak da 
yeterli değildir. Bir de vaaz ve kıssalara dair kitaplar var 
ki bunlarda İsrailiyat daha da çoktur. 

Ayrıca halkın kültürünü sadece yazılı kitaplar oluş
turmaz. Hele İslam toplumlarının gelenekleri göz 
önündebulundurulduğunda şifahi yolla aktarılan kültü
rün, toplumların kültür yapısında daha etkili olduğunu 
35. Hazin, Lubabu 't·Te'vil, III/351. 
36. 27/Neml, 18. 
37. Hazin, Il1'49:1. 
38. Hazin, ll1'245-246. 
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görürüz. Toplum daha çok cami ve tekkelerde yapılan 
vaazlar, evlerde, yapılan sohbetlerden etkilenir ki ,bu 
vaaz ve sohbetlerde İsrailiyat daha fazla yer tutar. Cami 
ve evlerde yapılan sohbetlerde İsraili kıssaların anlatı
mmın çok eski dönemlere, ta Hz. Ali dönemine kadar 
uzandığını göz önünde bulundurursak İsrailiyatın İslam 
toplumlannda n e  kadar etkili olduğunu daha iyi an la
rız. 

Kim il eri ,  İsrail iyatm daha çok kıssalarla ilgil i kül 
türümüze karıştığını ,  akaid ve ahkam konuları nda 
bunun etkisinin yok .denecek kadar az olduğun u söyleye
rek İ srai l iyatın yaptığı tah ribatı küçüm serler. Oysa 
İsraihyatın büyük bir bölümü akaid konusunu il!,rilen
dirmektedir. 

Bu iddianm doğru olduğunu kabul e tsek bile İ s lam, 
akaid ve ahkamdan ibaret deği l dir.  İnsnn şah siyetinin 
o luşm asın da ve l ı ayat fel sefesini kazan m asında diğer 
h u suslarm da etkisi küçümsenemez. İnsanlarm eğiti
minde ve mutedil bir şah siyet sahibi olmalarında diğer 
h ususlar çok büyük bir etkiye sahipler. 

Ayrıca şun a da dikkat çekmek isteriz ki, İsrai liyatı 
nakletme tarihte kalmış bir konu değildir. Günümüz 
Batı ve Doğu kültürlerin den İslam kültürüne aktarılan 
ve İ slam'la bağdaşmayan hususlar da İsrai liyat konu
suna girer. Bu nedenle çağdaş İsrail iyattan da bahset
mekte yarar vardır. 

3. Çağdaş İsrailiyat 

İsrailiyatın , İslam kültürüne girmiş yabancı kültür
lerin tamamı için kullanılan bir terim o lduğunu belirt
miştik. Buna göre İsrailiyat, çok kapsamlı bir terimdir. 

İsrailiyatın İslam kültürüne girişi başlangıçta kıs
salarla ilgili alanlarda olmuştur. Ancak zamanla çerçeve 
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genişlemiş ve diğer kon uları da iç irw almı ştır. lVIesela 
Allah 'ın sıfatiarına dair nasslarm te ' v i l i  m esel esi de 
aslında İsrailiyatın çc'şi tlcrinden birid ir. Çün kü bu tür 
te 'vil ler yabancı kültü rlerin etki ve rc l ı lıerlcri sayesinde 

olmuştur. 
İ srai liyatın olumsuzluğun dan kıh scderk eıı mak

sat, İslami eserlerde yer alm ış o lması clc��i l ,  müslüm anı n  
h ayatına yansımasıdır.  Bu neden l e  nı (ü; ]üm a n l a rı n  
h ayatına yanswan v e  İs lam ' l a  bağd a ş m ayan i t ikadi ,  
siyasi ve sosyal düşüncelerin tamam ı İsra i liyat kapsa
mına girer. B u  tür düşü ncelerin di n ad ı n a  girm iş olması 
veya başka bir adla girmiş olmasi dn ö ıw ın li deği ldi r. 
Önemli olan , müs lümanım diyen fert veya topl uml arı n 
h ayatiarın a yansımı ş olmasıdı r. 

Buna göre müsl ü nı anlar, ç-nğı nı ızd< ı  olduğu k a dar 
tarih in  hiç bir dön e m i n de bu denli  İsrai l iyatl tı karş ı l aş
m ı ş  değill er. 

İ sl am kültürüne giren ve İsl am ' la bağdaşmayan 
kültürl eri n 'İsrai liyat' diye i simlendi r i lmesinin sebebi ;  
bu tür kültürün büyük çoğunluğunun İ srailoğullarından 
gel m iş olmasıdır, dem iştik. Çağdaş İsn:ı.i l iyat içi n  de aynı 
durum sözkonusudu r. Çağım ızda da bu tür kültürün 
te melinde büyük oranda yah udi ler  yatmakta dır. Elle
rine imkan geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmak ve hak 
yol dan alıkoymak yahudil er i n  tem e l özel l i ğid ir. Yüce 
Al lah , onlar h akkın � i <l şöyle buyurm aktadır :  «Kitapta 
İsrailoğullan na şu lı OJ,�o ıü  ucrclih : Siz o ülh. cde il?i hrre 
(esat çılwraca ks1.n.ız uc hüyii.k h ir yühsc! işle y ii l.� .·wlccd,·.';i 

niz. Birincisinin zamanı  gefim:e üzcrin i:7c güı;lü lw tTet li 

lwllarını ızı gönder d i l: ,  e u!!'rin cu tt lu n na gi rin lsi.< i '  
araştırdılar. /]u, .)'CI{Jd! ! I.USI j!·�· r·i b ir  t:a 'd i.di.»39 

Yah udi l e rin b i ,. i ı : ;:� i y i.i :·: " .  i ! c� l er i n i n  gcıç rn i ştc 
çek l e �tiği R)'C U erde ' '<. :k ç . t  ; (' 
39. 17/İsr::ı, 4 -i'i .  
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ikinci yükselişlerinin geçmişte vuku lbulup bulmadığı 
anlatılmamakta, ancak ikinci yükseliŞlerinin zamanı 
geldiğinde yine aynı akıbete uğrayacakları ifade edil
mektedir.40 

Herhalde ikinci yükselişlerini çağımızda yaşıyor
lar.41Akıbetleri de, ilk yükselişlerindeki akibet gibi ola
caktır. 

Çağımız İsrailiyatının belirgin vasıflannı şöyle sıra
layabiliriz: 

a. Yalan ve iftiralara dayalı yayın ve iddialıır. 
b. İslam'a ve İslam'ın getirdiği gerçekiere karşı 

savaş ve bu savaşta her vasıtaya baş vurmak. 
c. Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. 

d. Yahudi hakimiyetine zemin hazırlamak.42 
İsrailiyatın çağımızda geniş bir alana yayıldığını 

belirtmiştik. Materyalist Marksizm, rasyon alizm, seku
larizm, nihilizm, nasyonalizm düŞünce alanındaki İsrai
liyata birer misaldir. 

Siyaset alanında da dinin toplum hayatından uzak
laştırılmasını misal olarak zikredebiliriz. 

Çağımızdaki İsrailiyat bazen din adına yapılan pro
pagandalar la bazen de açıktan dine karşı gelerek 
yayılmaktadır. 

Din adına lsrailiyat, ya mevcut ideolojilerin baskı-
40. Bkz.: 17/Isra, 7. 
4 1. Kur' an, yahudilerin tarihleri boyunca zillete mahkum olduklarını 

bundan kurtulmalarının ise ancak Allah'ın ve kendilerinden 
olmayan başkalannın yardımlanyla olabileceğini belirtmektedir: 
«Nerede olsalar, onlara alçaklık (damgası) vurulmuştur. Meğer ki 
Allah'ın abdine ve insaniann abdine sığınmış olsunlar.» (3/Alu 
!mran, 1 12). Burada Allah'ın ahdi, Allah'ın toplurnlara hakim 
kıldığı kanunlar olsa gerek. '!nsanların abdi' buyurulunca da bu 
insanların yahudiler olmadığı açı}ttır. Kur'an'ın verdiği bu haber 
aynıyla gerçekleşmiştir. Bugün için yahudilerin bir devleti vardır. 
Ancak devletlerini kurarken de Hıristiyanların yardımlanyla 
kurmuşlar ve bu devletin varlığını .devam ettirirken de yine 
Hıristiyanların yardımlanyla devam ettiriyor] ar. 

4 2. Salah Halidi, Israiliyat Muasıra, Amman- 1991, s. 60. 
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sıyla veya maddi çıkar uğruna inanç ve şahsiyeti zayıf 
din alimlerinin müslümanlar arasında yaydıklan İsrai
liyattır. 

Buna misal olarak şunları zikredebiliriz: Sosyaliz
min hakim olduğu bölgelerde·İslamiyetin sosyalizmden 
yana olduğunu, kapitalizmin hakim olduğu bölgelerde 
İ slamiyetİn kapitalizmden yana olduğunu, laisizmin 
hakim olduğu bölgelerde İ slamiyetİn laiklikten yana 
olduğunun din alimleri tarafından anlatılması. 

Zayıf şahsiyetli bu din alimleri bu tür İsrailiyatı 
ya,yarken Kur'an'ın kimi ayetlerini tek taraflı anlatır ve 
anlattıklarını sınırlayan ya da vardıklan sonuçlara ters 
düşen ayetleri görmezlikten gelirler. Kuır'an'ı bir bütün 
olarak almazlar.  Onları dinleyen fakat dini hakkında 
yeterli bir bilgiye sahip olmayan halk yığınları , onların 
bu anlattıklarına aldanır, dinlerinin böyle olduğunu 
sanırlar. 

Bu tür din alimleri bazen mevcut hakim ideolojiler 
tarafından reklam edilir ve halk yığınlarına, tarihte 
eşine az rastlanır büyük alimlerden biri olarak takdim 
edilirler. 

Dini şahsiyeti zayıf alimierin reklam edilmesi ve 
dinine bağlı samimi alimierin çeşitli iftiralarla toplumun 
gözünden düşürülmeye çalışılması çağdaş İsrailiyatın 
temel metodlanndandır. 

Çağımızda din adına yayılan İsrailiyatın sızdığı 
alanlardan biri de tasavvuftur. Hümanist düşüncelerle 
dinler arasında ayırım yapınama gibi fikirler tasavvuf 
yoluyla sızma imkanı bulmuştur. 

Tasavvufun doğuşundan günümüze kadar tasav
vufa meyledenler, genelde yeterli dini bilgiye sahip 
olmayan ve din adına aldatılmaya müsait bir yapıya 
sahip bulunanlardır. İ slam'la bağdaşmayan bir çok 
görüşün tasavvuf adıyla İslam kültürüne rahatlıkla 
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girme imkanı bulmasının nedeni de budur. 

Günümüzde, tarikatından olmayanı samimi bir 
mürnin bile ol sa yabancı sayma gibi , diğer din l ere men
sup olan lan hatta dinsizleri samimi kardeş görme gibi 

birbiriylr] tabarı tahc.m a zıt düşüncelerin tasavvuf adına 
toplu mda yayı lma imkanı bulması, tasavvufun, İslam'a 
yabancı düşünceler için ne denli münbit bir alan o ldu

ğunu göstermeye yeterl idir. 

4. Netice 

Ku r'an  k ı s sa l arı n ı n kaynağı , bizzat Kur'an' ın kay

nağı ı n  i l gi lend iren bi r husustur. Kur'an ' ın  indiği 

döne rnde Eh l - i  Kitap olan Yah udi ve Hıristiyanlar, 
Kur'an k hsnl arının Tcvrat'Lan uyarlama olduğunu iddia 

etmedikleri  h alde günümüzde müsteşriklerden bazısı 
böy l e  bi r i ddia i leri sürebilmcktedir. 

Kur'an'da geçen kı ssalarl a Tevrat kıssaları ara
s ında yapılacak bir karş ıl aştırma , Kur'an kıssalarına 
e lde mevcut muh arrefTevrat'm kaynaklık etmeyeceğini 
açıkça ortaya koyaca k tır. Ayrı ca Muhammed (s) h

,
em 

ümmi biriydi ve hem du o dönemde gerek Tevrat, gerekse 
!r. ci l ,  Arapça'ya tercüme edi lmiş değ·ildi . Kaldı ki  
Mulı amıned (s) ' in üs l ubunu ortaya koyan kendisinden 

n akledi lmiş h adislerin üslub u  i.le Kur'an'ın üslubu ara
sında fa rk vardır. Bu da ,  kıss::ı.larıyla birl ikte Kur'an ' ın  

tamamın ın Allah ta rnfı ı ı (hın hem lafız ve h em de mana 
olarak in ci i rildiğin in deli l id i r. Kur'an bir beşer tarafm
dan yaz ı l mı ş b i r  kitap oln rnaz .  Nitekim inciirildiği gün

den bu yan a benzerinin getiri l m esi  konusunda meydan 

okuın akLa [ak at bir benzeri ortaya konularrıamaktadır. 

Eıl!·'an  k ı ';salan hakkı n da bir del ile dayanmaksızı n 

ortay <� n :. ı h n  i dd i a la rdan biri de , kı ssal a r ı n m  vakii 
olmadı�; ı ;  oi : ı .v ya cla $ah ı sları n ı n  gerçek olmasını  gözet-
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mediği , diğer sanat kıssalarında olduğu gibi kıssalara 
hayali unsurlar kattığı iddiasıdır. 

Bu iddianın da bir dayanağı yoktur. Bu kıssaların 
bir çoğu aniatı ldıktan sonra zikredilen:  «Ey Muham
med! Sana b u  anlattıklarımız, gayb haberleridir. Bu 
anlatılanlar gerçeh olarah anlatılmalltadır.» gibi ifade
l er, kıssalarda hayali un surları n  bulunmadığının kesin 
de lilleridir . Bu iddiayı i leri süren lerin niyeti ne olursa 
ol sun iddialarmı ispatlayncak bir delil o�·taya koyama

m ı şlardır . 

Kur'an kıssaları , Peygamber (s)'i ve o n u n  şah sında 
onun yolunu takip  eden İ slam davetçi teri n i n  scbatl a rı ı ı ı 
arttırmak ve on lara teselli  vermek ve gcç·ın i şten ibret 
alma� içi n Kur'an'da yer almı şlardır . 

Kı ssalar, nazari olarak anlatıla n l arı n  pratik olarak 
h ayata uygu l an ış ın ı göz ler önüne s e r m e k t e d i r. Bu 
n edenle de eğitim aç ısından önemli bir yer i şg<ı l ederl e r. 
Eğitimde en etkin yollardan biri ,  eğiti len e  m odel göster

mektir. Kur'an kıssalarında şahıslar genel lik le  peygam
berlerden seçi lm iştir. İyiler iç in en iyi model  ise, hiç şüp
hesiz peygamberlerdir. 

Kur'an kıssaların da sadece iyiler deği l ,  kötü şah si 
yetler de gündeme getirilnıekte , onların da hayat felsefe
l eri, psikoloj ik yap ı ları anlatılmaktadır. 13ö.Y1L�ce kıssa
l ar, insanı  ve insan karakterlerini tanımam ızı kolaylaş
tırmaktadır. 

Kur'an'a dair araştırmalarda i hmal edilen yönl er
den biri , Kur'an'ın sosyoloj i  ve toplumbil imini i lgi len di :. 
ren yönüdür . Kur'an kıssalan bu yönün yoğun bir şek il de 
ele alındığı yerlerdir. Kur'an'ın bu yönüyle i lg-i li deri ıı ve 
kapsaml ı araştırmalara şiddetle i h tiyaç vardır.  

Gerek tefsir kitaplarında, gerek Kur'an k ıssalarıyla 
ilı:,ril i  geçm i ş dön emlerde yapılan çah ş m i) larda tsra i l iyat 
önem l i  bir yer tutmaktadır. İslam kültürün (i n  safiyeli n i  
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yitirmesinde İsrailiyat önemli bir etkendir. Geçmişte 
bazı alimlerimiz İsrailiyat konusunda hassas davranmış 
ve önemli eleştirilerde bulunmuşlarsa da lsrailiyatın 
önüne geçemedikleri bir vakıadır. lsrailiyatın münbit 
zeminlerinden biri cami ve tekkelerde yapılan vaazlar
dır. Halkın dikkatini çekmek için vaizler, genellikle İsra
iliyata baş vurmuşlardır. 

İsrailiyat, günümüzde çerçevesini daha da genişlet
mi ş; günümüz İslam toplurolanna damgasım vurmuş
tur. Geçmişte İslam kültürüne karışmış İsrailiyatı 
temizlemek belki o kadar zor bir iş değildir, ama günü
müz İsrailiyatını toplumdan söküp atmak o kadar kolay 
değildir. Daha ciddi ve daha samimi çabalara ihtiyaç var
dır. 
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DÖRD ÜNCÜ BÖLÜM 

Hz. ADEM KISSASI 





KUR'AN'DA Hz. ADEM 

GİRİŞ 

İnsanın nereden geldiği ,  aslının ne olduğu, evren
deki yeri , niçin yaratıldığı gibi sorular filozof ve düşünür
leri meşgul ettiği gibi alelade her insanı da meşgul eden 
sorulardır. 

kur'an'daki Adem kıssası, bu sorulara cevap veren 
bir kıssa. Ancak Kur'an kıssaları, okuyucuya sadece bilgi 
vermeyi amaç edinmez. Bilgi verirken muhatabm bu 
olaylardan alacağı ibretlere de işaret eder. Adem kıssası 
da, insana, menşei, bu evrendeki yeri , niçin yaratıldığı 
gibi konularda bilgi verirken bu kıssadan çıkaracağı 
derslere işaret ederek ona rehberlik eder. 

Kıssada anlatılan önemli olaylara ve bunlarla ilgili 
değerlendirmelere geçmeden önce önemli bir hususu 
hatırlatmak istiyoruz : Kur'an kıssaları gaybi konular
dır. Olayların vukuu ve tafsilatına dair meselelerde 
sahih bir rivayet bulunroadıkça kesin birşey söylemek 
mümkün değildir. Kur'an'ın bütünlüğü ve olayın siyakı 
içerisinde bunlara izahlar getirilmeye çahşılır. Bunda ne 
denli başarılı olursak o denli doğruyu yakalamış olu
ruz. 

Hz. Adem (a)'in ismi Kur'an'ın yirmi beş ayetinde 1 
1. 2/Bakara 3 1, 33-35, 37; :J/Aiu lmran 33, 59; 5/Maide 27; 7/A'raf ll,  

19, 26, 27, 31,  35, 172; 1 71İsra 61, 70; 18/Kehf 50; 19/Mcryem 58; 
20/Taha 1 15-1 17, 120, 121; 36/Yasin 60. vd. 
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geçmektedir. Kıssası i se yedi surede ve farklı uzunluk
larda anlatılmaktadır. Kur'an'ın tertibi içerisinde anla
tılan ilk kı ssa budur. Kur'an'daki tertibe göre kıssanın 
geçtiği bölümler şöyledir: 

«Bir zamanlar Rabbin, meleklere: 
- Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. 
(Melekler):  
- Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini 

mi yaratacaksın ?  Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve 
seni tahdis ediyoruz, dediler. 

(Rabbin, meleklere): 
Ben sizin bilmedik/erinizi bilirim, dedi. 

Allah Adem 'e isimterin tümünü öğretti, sonra 
onları meleklere arzedip: 

Haydi. doğru isen iz onla nn isimlerini bana söyle

yin, dedi. 

Dediler ki: 
- (Ya Rab!) Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. 

Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bir bilgimiz yok
tur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. 

(Allah) dedi ki: 
Ey Adem, bunlara onların isimlerini haber ver. 

Adem, isimlerini onlara haber verince (Allah, 
meleklere): 

- Ben size, göklerin ve yerin gayblerini bilirim, sizin 
açı!?.ladığınızı ve içinizde gizlediklerinizi de bilirim, 
dememiş miydim, dedi. 

Meleklere, Adem 'e secde edin denıiştik, hemen secde 
ettiler. Ancah İblis diretti, böb ürlendi ve kafirlerden 
oldu. Dedih ki: 

- Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin, ondan dile
diğiniz yerde bol bol yeyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, 
yoksa zalimlerden olursunuz. 

Derken şeytan onları(n ayağını) oradan kaydırdı, 
içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı. Bunun 
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üzerine 'bir  kısmınız diğerine düşnian olarak ininiz, 
sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek 
yaşamak vardır' dedik. Adem, Rabbinden bir takım keli
meler aldı (ve derhal tevbe etti). (Rabbi) tevbesini kabul 
etti. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir, çok esirgeyen
dir. 'Hepiniz oradan inin ' dedi/ı. 'Yalnız (iyi b ilin ki) size 
benden bir hidayet geldiği zaman, kimler benim hidaye
time uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzül
meyeceklerdir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar 
ise, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada eb'edi halacalı
lardır. ',2 

* 

"Sizi yara ttı/ı, sonra size şekil verdi!?, son ra da 
meleklere: 'Adenı 'e secdc edin ' dedi!?, hepsi secde ettiler, 
yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmad1-. 

(Allah) b uyurdu ki: 
Sana enırettiğinı halde seni secde etmekten alıko

yan nedir? 
(İblis):  

Ben midan daha hayırlıyını. Çünk ü beni  ateşten 
yarattın, onu da çamurdan yarattın, dedi. 

(Allah) b uyul·du: 
Öyleyse oradan in, orada büyülılük taslarnak senin 

haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın. 
(İblis): 

Bana (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar 
süre ver, dedi. 

(Allah) b uyurdu: 
- Haydi sen süre verilmişlerdensin. 
(İblis): 

Öyle ise beni azdırmana karşılık and içerim ki, ben 
2. 2/Bakara ao-:�9. 
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de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun 
üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerin
den, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulaca
ğım ve sen onların çoklarını şükredenlerden b ulamaya
caksın, dedi. 

(Allah) buyurdu: 
Haydi sen, yeriimiş ve kovulmuş olarak oradan 

çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, hepinizden 
cehennemi do/duracağım. 

(Sonra Allah Adem 'e hitap etti): 
- Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin, dilediğiniz 

yerden (bol bol) yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşnıaynı, 
yoksa zalimlerden olursunuz. 

Derken şeytan çirkin yerlerini kendilerine göster
me!?. için onlara uesuese uerdi uc 'Rabbiniz, sırf melel? 
olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi bu 
ağaçtan men etti, baş/w bir sebepten değil ' dedi. Ve 
onlara: 'Ben gerçekten size öğüt verenlerdeninı ' diye 
yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyve
sini taddıklarında çirkin yerleri kendilerine göründü. 
Ve cennet yapraklarından üst üste yanıayıp üzerlerine 
örtmeye başladılar. 

Rableri onlara: 
- Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size 

apaçılı bir düşmandır demedim mi? diye nida etti. 
Adem 'le eşi dediler ki: 

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi 
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana uğrayan
lardan oluruz. 

Allah buyurdu: 
- Birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryü

zünde bir süreye kadar yerleşip kalma ve yaşayıp fayda
lanma vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz 
ve oradan ( diriltil ip) çıkarılacaksınız.»3 

3 .  7/A'raf 1 1-25. 
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«Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillen
m iş bir balçıktan yarattık, cinleri de daha önce çok 
zehirli ateşten yarattık. Hani Rabbin meleklere demişti 
ki: 

Ben, k uru b ir çamurdan şekillenmiş bir insan 
yaratacağım. Onu düzeniediğim (şekillendirdiğim) ve 
ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, siz hemen onun için 
secdeye kapanın. 

Meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Ancak İblis, 
secde edenlerle beraber secde etmekten imfina etti. 
(Allah) 

- Ey İblis, secde edenlerle beraber olmayı terhetmene 
sebep ne, dedi. 

(İblis): 
Ben, kuru ça murdan şekille n m iş, balçı.htan yarat

t ığın bir insan için secde edeyim diye (var) olnıadwı, 

dedi. 
Bunun üzerine (Allah): 

Öyle ise oradan çık! Çünkü artık kovuldun. 
Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine 
olacaktır, dedi. 

(İblis): 
Ey Rabbim! Öyle ise, tekrar dirilecekleri güne 

kadar bana mühlet ver, dedi. 
Allah buyurdu ki: 
- O halde sen belli bir vakte kadar kendilerine müh

let uerilenlerdensin. 
(İblis) dedi ki: 
- Ey Rabbim! Andolsun ki, beni azdırmana karşılık 

ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve 
onların hepsini m utlaka azdıracağım! Ancak onlardan 
ihlasa erdirilmiş kulların müstesna. 

(Allah) buyurdu: 
İşte benim gözetmem gereken doğru yol budur. 
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Şüphesiz benim kullarımın üzerinde sana verilmiş bir 
hakimiyet yoktur. Ancak azgınlardan sana tabi olanlar 
m üstesna. Muhakkak cehennem, onların hepsine 
va'dolunan yerdir.))4 

«Meleklere: 

* * * 

- Ade m 'e secde edin, demiştik. Secde ettiler, yalnız 
İblis secde etmedi. 

Ben, çamur olarall yarattığın kimseye secde eder 
miyim, dedi. Yine şöyle dedi: 

Benden şerefli kıldr.ğın bu (adam da) kim oluyor
m uş ?  Eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, pek azı 
dı şında nesiini kendime bağlayacağını! 

(Allah) buyurdu: . 
Git! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehen

nem hepinizin cezasıdır. Mükem mel ve tam bir ceza! 
Onlardan gücün yettiği kimseleri davetinle şaşırt; süva
rilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, 
evlatlarına ortak ol; kendilerine vaadlerde bulun. 

Şeytan insanlara, aldatmadan başka bir şey vaa
detmez. 'Şurası muhakkak ki, benim (ihlaslı) kullarını 
üzerinde senin hiç bir hakimiyetin olmayacaktır. 
(Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter.))5 

* * * 

«Hani biz meleklere: 'Adem 'e seeden edin ' demiştik. 
İblis hariç, hemen secde ettiler. İblis, cinlerdendi. O yüz" 
den Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Şimdi siz, beni 
bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? 

·--··-··-------
4.  15/Hicr 26-42. 
5 .  1 7/İsra 6 1-65. 
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Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne 
kötü b ir değiştirmedir (bu)/»6 

* * * 

«Andolsun biz, daha önce de Ade m 'e ahid vermiştik. 
Ne uar ki o, (ahdi) unuttu. Onda sabır ve kararlılık da 
b ulamadık. Bir zaman biz meleklere: 

- Adem 'e secde edin, demiştik. 
Onlar hemen secde ettiler; yalmz İblis hariç. O, 

diretti. Bunun üzerine dedik ki: 
Ey A.dem, b u, senin ve eşinin düşnwnıdır. Sa/un 

sizi cennetten çıkarmasın; sonra yorulur, sılwıtı. çclıersi
niz! Şimdi burada senin için ne acıkma/ı vardır, ne de 
çıpla/ı lwlmtık. Yine b urada sen, susuzlu/ı çeh_,neyccch, 
sı.caldığuı sıkıntısını çelmıeyccehsin. 

Sonunda şeyta n onun aldun lwnştzrrp: 
Ey Ademi Sana ebedilih ağacun uc eskiineyen b ir 

saltanatı göstereyim mi?  dedi. 
B unun üzerinde ondan yediler. Böylece kendilerin " 

hötü yerleri göründü. Üstlerini cennet yap rağı ile ört
nıeye çalıştılar. Adem Rabbine asi olup yolun u  şaşırdı. 

Sonra Rabb i onu seçhin kıldı; te u besini kabui etti ve 
doğru yola yöneltti. 

Dedi/ı ki: 
Birbirinize düşman olarak oradan (cennctten) 

inin! Artık, benden size hidayet geldiğinde, him benim 
hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbalıt olmaz. Kim de 
beni anmaktan yüz çeuirirse şüphesiz onun için dar bir 
geçim uardır ve biz onu, kıyamet günü kör olarall haşre
deriz.>/ 

* * * 

«Rabbin meleklere demişti ki: 
Ben çamurdan b ir ınsan yaratacağı m. Onu 

G .  lH/Kehf 50.  
7 .  20/Taha '115-124. 

1 65 



tamamlayıp, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal 
ona secdeye kapanıni 

Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis 
secde etmedi. Zira o büyüklük tasladı ve kafirlerden 
oldu. 

Allah: 
- Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni 

alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi 
oldun? 

Dedi ki: "Ben ondan iyiyim. Beni ateşten yarattın, 
onu çamurdan yarattın. 

Buyurdu ki: Çık oradan (cennetten)! Sen artik 
kovulmuş birisin. Ceza gününe kadar laneti m senin üze
rinedir, buyurdu. 

İblis: 
Ey Rabb{m! O halde telırar dirilece/ıleri güne 

lwdar bana mühlet ver, dedi. 
Allah: 

Haydi sen bilinen güne kadar mühlet verilenler
densin, buyurdu. 

İblis: 
Senin mutlak k udretine andolsun ki, onlardan 

ihlasa erdirilmiş k ulların hariç, hepsini azdıracağım, 
dedi. 

Allah: 
- İşte bu doğrudur. Ben hakikatı söyleyeyim, andol

sun, sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi doldura
cağım, buyurdu.»6 

Hz. Adem kıssasının Kur'an'da geçen bölümlerini 
aktardıktan sonra kıssada zikredilen önerr.li tabir ve 
olaylara geçebiliriz. 

8. 38/Sad 7 1-85. 
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A. Hz. ADEM'İN HALİFELİGİ 

Yukarıda n aklettiğim iz ayetlerden de anlaşıldığı 
gibi yüce Allah ,  Adem'in yaratılışından önce kendisini 
yaratacağını meleklere haber verirken : "Yeryüzünde bir 
halife yaratacağım."  buyurmuştur. Ayette geçen 'halife' 
sözcüğüyle Hz. Adem'in kastedildiği açıktır. Nitekim 
müfessirler de bu konuda ittifak halindedir. Ancak Hz. 
Adem'e niçin 'halife' deni ldiği ihtilaf konusudur. 

Halife sözcüğünün kök h arfleri "ha-le-fe"dir, söz
lükte: Bir kimsenin , başka birinin ardından gel ip o kim
senin yerine,  onun yaptığm ı yapm as1 anlamındadır. 
"Halife" sözcüğü hem ism-i fail ve hem de ism-i meful ola
rak kul lanı lan bir kalıptır. İsm-i fai l  olarak kul lamldı 
ğmda, "yerine  geçtiği kimsenin yürüttüğü i şi yürütpn" 
an l anm!dadır. İsm-i meful olarak kul lanıldığında i se ;  
"yerine başkası geçen" anlammdadır. 

Sözcüğün sözlük anlamlarını verdikten sonra Hz. 
Adem'e niçin 'halife' denilcliğine dair müfessirlerin ileri 
sürdükleri görüşlere geçebiliriz: 

a. Yeryüzünün ilk sakinleri cinler idi .  Ancak yeryü
zünde bozguneliluk çıkardılar, kan döktüler. Bunun üze
rine yüce Allah , meleklerden oluşan bir orduyu üzerle
rine gönderdi. Bu ordu o cinleri yenerek onları adalara ve 
dağlara sürdü. Yüce Allah, Hz. Adem'i ve soyunu o cinle
rin yerine yeryüzünde h alef olarak yarattı.9 

b. Dah a önce yeryüzünde melekler bulunuyordu. 
Yüce Allah bu melekleri yeryüzünden göğe çıkardı ve 
onların yerine yeryüzünde insanı yarattı . Hz. Adem ve 
soyu, daha önce yeryüzünde bulunan bu meleklerin hali
feleridir. 1 0 

-----· 
9. Bu görüş, lbnu Abbas ve Rabi' b. Enes'tcn naklcdilmiştir. Bkz.: 

Tabcri, 1/199-200; Ebu's-Suud, I/HO. W 
10. Bu görüş İbnu Zeyd'den nakledilmiştir (Ta beri, I/200). Nesefi de 

bu görüşü desteklemektcdir (Medarilw 't - Tenzil ve Halwilıu 'l
Te 'vil, Pamuk Yayınları , lstanhui-Tarihsiz, 1/40). 
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c. İnsan yeryüzünde All ah'a halife olarak yaratıl
mıştır. O ,  Allah adına  All ah' ın emir ve hükümlerirtİ 
uygulayacaktır. Bu görüşü tercih edenler, genellikle pey
gamberlerin ve onların yolundan giden salih kişilerin 
Allah' ın halifesi olduklarını söylerler. 1 1  

d .  Ayetteki 'halife' sözcüğüyle,  nesil nesil birbirini 
takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halef ola
cağı bir canlı türü kastedilmiştir. 1 2  

e .  'Halife' sözcüğünde hakimiyet anlamı vardır. Yer
yüzünde halife olmak, yeryüzünün hakimi ve yön eticisi 
olmak demektir. 1 3 

Görüşlerin Münakaşası 

Bu görüşl erden han gi sinin doğru olabi leceğini  tes
bit etm eğe çal ı şm adan ve görüşleriı� gerekçeleri ni zik
retmeden önce Kur'an'da bu sözcüğün hangi anlamlarda 
kullanıldığını görelim. Çünkü doğru anlamı tesbit eder
ken bunun bize yardımı olacakbr. Bu sözcüğün kullanıl
dığı ve kanunmza ışık tutacak ayetlerden bir kaçı şöyle
dir: 

1 1. Bu giirüş lbnu Abbas ve Ibnu Mes"ud"tan naklcdilmi ştir. (Taberi, 
1/200; İbnu Kesir, 1/100). 

12. Tabc'ri, bu görüşü n ak lederken , ki mlerin bu görüşte olduklannı 
bel irtıneden «b aşkaları da şöyle dem iştir» ifadesini kula nınakla 
yetin mektedir (bkz . :  Taberi, 1/200). Belki de isim bclirtmemesi , 
bu görü şü n  kendisine ait olması sebebiyledir. Herhalde kendisi 
bu görüşe meyletmekte, ancak bu görü şünde iddialı olmadığı için 
«başk al an•• i fadesi ni kullan maktadır. Niteki m İbnu Kesir de, bu 
i fadeden bunu an lamış olmalı ki tefsirinde bu görüşü ona n isbet 
etmekledir (bkz. :  İbnu Kesir, 11100). 

ı :� .  Bu görüşleri n tamamı, bir \-'Ok tefsirde sözkonusu edilmektedir. 
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Mü lcssirlcri n bir kısmı bu görüşler arasında tercih yapmakta, bir 
kısmı i se, tercih yapmaksızın o n ları nakletmektedir. Tercih 
yapan mü fcssirlerin bir kısmının yaptıkları tercihleri, doğ;erlen-
cli rme kısmı nda beli rtilecekti r. · 



<<Ey Dauud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. O 
halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet.>>1 4  

Ayetten d e  anlaşıldığı gibi burada 'halife' ,  hüküm 
veren; yöneten anlammda kullanılmıştır. Bu nedenle 
in sanlar arasmda h ak ve adaletl e h ükmetmesi Hz. 
Davud'dan istenmektedir. "Yani ey Davud, seni hüküm
dar yaptık ki iyiliği eniredesin ve kötülükten sakındıra
sın. Böylece senden önceki peygamber ve salih önderiere 
halef olasın." 15  

s���.s:/��:'\ � ;:;  .� � ;; ;'1 \j 8;J; ��:/ -- �  .,. ,  . u  ..... v,.. ./ .... 

<<Sonra da, sizin nasıl davranacağınızı. görme h için 
onların arduıdan sizi yeryüzünde halifeler luldıh . ,; 1 6  

Yani on ların yerine artık siz hükmedeceksin iz . 1 7  

«Yine de o n u  ya/anladılar, biz de hem onu hem de 
gemide onunla beraber bulunanları kurtardı.k ve onları 
(yeryüzünde) halifeler kıldık; ayetlerimizi yalanlayan
ları da (denizde) boğduk.>>1 8  

Bu ayetlerde 'halife' sözcüğü, sözlük anlamı olan; 
başkasının yürüttüğü bir işi, ondan sonra yüklenip yürü
ten anlamındadır. Ancak devralınan iş ,  h akimiyetle 
ilgili bir i ştir. Nitekim Hz. Adem için 'halife' sözcüğünün 
kullanıldığı ayetten hemen önceki ayette: «Allah, yerde 
ne varsa hepsini sizin için yarattı . >> 1 9  buyurulmaktadır. 

14. 38/Sad 2(:i. 
15. Kurlubi, XV/188; Ebu's-Suud, VII/223. 
16. 10/Yu nu s 14. 
17. Tabcri , 1/156. 
18. 10/Yu nu s 7:1. 
19. 2/Bakara 29. 
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Demek ki Hz. Adem'in halife kılındığı şey yeryüzünün 
h akimiyet ve yönetimiyle ilgili bir iştir. 

'Halife' sözcüğünün Kur'an'daki kullanışlarıyla 
i lgili bu kısa girişten sonra müfessirlerin görüşlerine 
geçebiliriz: 

Hz. Adem ve soyunun, daha önce yeryüzünde yaşa
yan ve bozgunculuk çıkarİp kan döken cinlerin halifesi 
olduklarına dair görüş, İbnu Abbas ile Abdullah b. 
Ömer'den n akledilmiştir.20 Bu görüşte olanlar, yüce 
Allah 'ın meleklere: ' «Yeryüzünde bir halife yarataca
ğım. >> sözünden sonra meleklerin: <<Orada bozgu.nculuk 
yapacak, l?an döl?ecek birini mi yarata.cal?suı ?» şeklin
deki cevaplarından esinleniyorlar. Çünkü melekl er 
gaybı bilmezler, bu bilgileri olsa olsa dah a önce cinlerin 
bu durumlarına şah it olmalarından kayn akl anıyor 
o lmal ıdır .  Nitekim Allah Teala, Kur'an'da cinlerin 
in san larda� önce yaratıldığını belirtmektedir.21 

Hz. Adem ve soyunun, daha önce yeryüzünde bulu
nan ve göğe çıkarılan meleklerin halifesi olduklarına 
dair görüş, Zeyd b. Eslem'den rivayet edilmektedir.22 
Ancak n akledilen bu rivayette Hz. Adem'in yeryüzünde 
daha önce bulunan meleklerin halifesi mi,  yoksa onların 
yürüttüğü Allah halifeliğini devraldığı mı kastedildiği 
net olarak anlaşılmamaktadır. Bu görüşü daha sonra 
nakleden müfessirler de bu görÜşün gerekçesini zikret
mezler. Herhalde meleklerin, Hz. Adem'in yeryüzünde 
halife olarak yaratılışına hoşnutsuzluklarını ima ettiren 
sözlerinden hareketle bu görüş ileri sürülmüştür. 

Hz. Adem ve soyunun yeryüzünde Allah'ın h alifesi 
olduklarına dair görüş ise  İbnu Abbas  ve. İbnu 
Mes'ud'dan n akledilmektedir.23 Böylece İbnu Abbas'tan 
20. Taberi, I/157; İbnu Kesir, I/10 1 .  
21 .  Bkr..: 15/Hicr 27. 
22. Taberi, I/157. 
2:�. Taberi; I/157. 
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bu konuda nakledilen bir rivayete göre o ,  Hz. Adem'in 
cinlerin halifesi olarak yeryüzünde yaratıldığını söylü
yordu. İbnu Abbas'tan yapı lan nakiller konusundaki 
kuşkunun sebebi, bir konuda bazen iki ve bazen çok daha 
fazla  görüşün nakledilmiş olmasıdır. 

Rasulul l ah (s ) 'ı n ,  İbnu Abbas hakkın daki :  
"Allah'ım, onu dinde fakih kıl ve  te'vili öğret"24 şeklindeki 
duası; Hz. Ömet'in, hilafeti döneminde Kur'an tefsiriyle 
ilgili meselelerde ona değer vermesi ve meclislerinde onu 
yanı başında oturtması25 ona haklı bir şöhret kazandır
mıştır. Abbasilerin akrabası olması sebebiyle de, Abbasi
ler döneminde halifelere yakınlık kazanmak için bazı 
kimseler, onun söylemediği bazı şeyleri ona nisbet etmiş-
lerdir. 

Hz. Adem'in, dolayısıyla insanoğlunun Al lah'ın yer
yüzünde hal ifesi olduğu görüşü gerek Sünni ve gerek Şii 
müfessirler arasında yaygın bir görüştür. Bu nedenle bu 
görüş üzerinde daha tafsilatl ı duracağız. Biri Sünni,  
diğeri Şii  nmasır iki müfessirin bu konudaki görüşlerini 
ve ardın dan bu görüşe muhalif olanlardan İbnu Tey
miyye'nin görüşünü aktarmak istiyoruz. 

a. Ebu'l-Ala el-Mevdudi'nin Görüşü 
Mevdudi, .  Hz. Adem'in Allah'ın halifesi olamayaca

ğını ve daha önce yeryüzünde yaşamış cinlerin halifesi 
olduğunu savunan bir yazara cevap olarak ele aldığı bir 
m akal esinde bu meseleye geniş yer vermektedir. Bu 
makalesinde "halife" kelimesin in sözlük anlamı üze
rinde dururken Rağıb el-İsfahani 'nin "hilafet" için zik
rettiği ; "Bir kimsenin yerine,  kendisi bulunmadığı, 

24. İbnu Hanbel, Müsned, Bcyrut- 1 3 13 h ., I/2 14 ; İbnu Kutcybe, 
Te 'uilu Müşkili 'l-Kur'an, B cyrut- 1981, s. 99; cz-Zcrkcşi, el-Bur
han {ı Ulumi'l-Kur'an, Bcyrul-Tarihsiz, IJJ1 6 1 ;  lbnu1 -Ccvzi, 
Sı{ alu 's-Sa{ue, Halcp-H)69, JJ74f"i. 

25.  cl-Cahız, Risaletun {ı Ne{yi 't-Teşbih, IIJ300. 
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yahut öldüğü veya aciz kaldığı zaman veyahut da tazim 
ve teşriften dolayı bir başkasının geçmesidir" şeklindeki 
tarifini esas alır. Böylece hilafetin tahakkuku için yerine 
geçilen zatm ölmüş olması veya orada hazır bulunma
ması gerekmediğini savunur. 

Mevdudi, daha sonra "ha-le-fe" kökünden türetilmiş 
kelimelerle bunların Kur'an 'daki kullamşlarına dair 
misaller verir ve şu neticeye varır: 

"Kur'an-ı Kerim'de müstahlefün leh (yerine halife 
tayin edilen)e dair bir işaret ve açıklama bulunmayan 
yerl erde 'i stihlafın manası ; Allah Teala, müstahlefi 
(halife ve naib namzedini), kendisine halife yaptı şeklin
dedir. Mesela; «Allah içinizden iman edip de güzel anıel 
işleyenleri, andolsun ki, kendilerinden evvel gelenleri 
nasd halifeler yaptı ise, onları da yeryüzünde halifeler 
yapaca.htır.»26 ayetinde olduğu gibi. 

Ona göre 

bW��;��b) ...... . ./ """" 1 /  ... - / 

<<Dilerse sizi giderir de )'erinize istediğini getirir.»27 
ayetinin manası; hem, yerinize başkalarını getirir, hem 
de aynı zamanda sizin yerinize başkasim kendisine hali
feler yapar, şeklindedir. 

Bu arada <<Yeryüzünde bir halife yaratacağım.» aye
tini ele alan Mevdudi, şöyle demektedir! "Şayet bu ayetin 
manası; :Ben, daha önce yaşamış olanlar için yeryüzünde 
bir halife yaratacağım' şeklindedir denilecek olursa, 
acaba Kur'an'ın herhangi bir yerinde Allah Teala, insan
dan önce yeryüzünde yaşayanların olduğunu ve insanı 
onlara halife kıldığını  zikretmiş midir? Eğer zikret
mişse, Kur'an'ın hapgi ayetinde zikretmiştir? Yok eğer 

26. 24/Nur 55. 
27. 6/En"am 133. 
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Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ı;ıey zikretmemişse, söyleyin 
Allah aşkına, Arap dili ve edebiyatma göre bu iki mana
dan hangisi, anlayışa daha yakındır?" 

Mevdudi , insanın değerl i  kılındığına dair bir kaç 
ayet naklettikten sonra, özellikle meleklerin Adem'e 
secde etmekle emrolunmalarının, onun Allah h alifesi 
olduğun a dah a kuvvetli bir delil olduğunu; Allah ' ın 
kendi ruhundan üfürmesinin ise ,  kendinde mevcut olan 
sıfatları, m ahdut ölçül erde ona tevdi ettiği anlarnma gel
diğin � ve bunun da, Allah 'ın h alifesi olduğuna bir delil 
mesabesinde olduğunu i l eri sürer. 

Mevdudi'ye göre, «Biz eınaneti göklere, yere ve dağ
lara arz (ve te/ıli{) ettih de, onlar bunu yühlenmehten 
çekindiler. İnsan bunu yüklendi.»28 ayetinde geçen ema
net, hi lafet manasm adır.29 

b. Müfessir Tabatabai 'nin Görüşü 
Tabatabai , meleklerin :  «Yeryüzünde bozgunculuh 

çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın ?» şek
lindeki sözlerinin , Adem'in All ah 'ın  halifesi olduğun a  
delil olduğunu söyler. Ona göre melekler, Adem'in yeryü
züne ait bir varlık olacağını duyunca, bu özelliğinden 
dolayı bozgunculuk çıkarıp kan dökücü olacağım anla
mış ve bunun Allah 'ın halifesi olacak birine yakışmaya
cağını düşünmüşlerdir. Allah 'a  h alife olacak bir varlığın 
Allah'a hamd ile O'nu tesbih ve takdis etmesi gereki r. 

Oysa Adem, yeryüzüne aittir ve böyle bir varlık Allah'ın 
halifesi olmaya ehil değildir. Allah da me leklere : «Ben 
sizi� bilmediğinizi bilirim . . .  » demiştir. 

Tabatabai , Allah i le melekler arasmda geçen bu 
konuşmalardarı hareketle Hz. Adem'in, daha önce yeryü
. zünde yaşamış bir canlı türünün halifesi olduğuna de6ıil ,  
28. a:ı/Ahzab 72. 
29. Bkz.: Mcvdu di, Modern Çağda Islami Meseleler, (Çev.: Yusuf' Iş ı 

cık), Konya-1H80, s. 259-270. 
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Allah 'ın h alifesi olduğu sonucuna varır. Ona göre 
Allah'ın, Hz. Adem'e isimleri öğretmesi de, onun Allah'ın 
halifesi olduğuna delildir. Ayrıca Allah'ın halifesi olmak, 
sadece Hz. Adem'e has bir şey de değildir, onun soyu da 
buna dahildir. Zira Allah'ın Adem'e isimleri öğretmesi, 
bilgi edinme yeteneğini ona tevdi etmesi anlamındadır 
ve bu durum, Adem'in soyu hakkında da geçerlidir.30 

Netice olarak Hz. Adem'in Allah'ın yeryüzündeki 
h alifesi olarak yaratıldığını söyleyenler, onun ve soyun
dan salih kişilerin Allah adına yeryüzünde hükmedecek
lerini ve bunun halifelik anlamına geldiğini söylüyor
lar. 

Ehl-i Sünnet içerisinde bu görüşe karşı çıkanlar da 
olm uştur. Biz bu gibi konularda hassasiyeti ve derin 
nüfuzu ile bilinen İbnu Teymiyye'nin görüşünü naklet
mek i stiyoruz. 

c. İbnu ,Teymiyye'nin Görüşü 
Bir fetvasında meseleyi ele alan İbnu Teymiyye 

"halife"nin sözlük anlamı üzerinde durduktan ve bu keli
menin sözİükte "başkasının ardından onun yerine geçen 
kişi" anlamında kullanıldığını belirttikten ve bu söz
cükle kök harflerinden türetilmiş sözcüklerin kullanıl
dığı ayetlerden bir kısmını aktardıktan sonra konuya 
girerek İbnu Arabi31 gibi bazı kimselerin bu sözcükle Hz. 

:�o. Tabatabai, el-Mizan fı Te{siri 'l-Kur'an, Kum-Tarihsiz, 11115-
1 16. 

31. :tbnu Arabi, Fususu 'l-Hihem isimli eserinin Hz. Adem'i konu alan 
birinci Fasl'ında şöyle demektedir: 

"Yüce ve eşsiz tann, sayıya sığmayan güzel isimlerinin ayan-ı sabite 
alemindeki surct.lerini görmek diledi. Istersen -başka bir ifade 
ilc- Tanrı vücut ilc vasıOanmasından dolayı emre hasrcden toplu 
varlık aleminde kendi aynını görmeyi ve bu görüşte kendi sırrını 
kendine açıklamayı murat etti diyebilirsin." 

"Şu halde o ezeli olan in san, (şekliyle) hadis, zuhur ve neş'eti bakı
mından ebedi ve daimidir." 

""Böyle olunca o da (yani Allah) nefsi ni bize bizimle vasfetti. Binae-
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Adem'in "Allah'ın halifesi " olduğunun kastedi ldiğini 
ileri sürdüklerini belirtir. Daha sonra muhaliflerinin bu 
konudaki gerekçelerini şöyle sıralar: 

a. Allah , insana bütün isimleri öğretmiştir. Ona 
bütün isirolerin öğretilmesi, onun Allah'ın halifesi oldu
ğunu gösterir. 

, .- ı'-:.. ,. , , .J.l r ,  , , b. Hadiste: :.-� J.J'-' u- i.l l .ı.ıı �..:. 

buyurulm aktadır. Yani Allah Adem' i  kendi sureti üzere 
yaratmıştır. Bu da Adem'i n/İn sanı n Allah ' ın  h al ife si 
olduğunu gösterir. 

c. Yaratıklar arası nda Allah'ın i sim ve sıfatiarını  
kendisinde toplayan tek varl ık, insandır. 

Vahdet-i Vücutçuların böyl ece i n sanı  ul uh iyet 
makamın a yükseltm ek i stediklerin i  söyleyen İbnu Tey
m iyye Allah i çin bir hal ifen in bulun amayacağını  belirte
rek şöyle devam eder :  

naleyh b i z  onu gördüğü müz vakit kendi ncfi slcri mizi görürüz ve 
o biıi gördüğü vakit kendi nefsini görür." 

''Halbuki o mahluk (Adem) alemin sureti ilc Hakk'ı n suretinden iba
ret olan iki su ret arasında ancak onu n birleşmesi nin aynıdır. Bu 
suretle de Hakk'ın el idir." 

"O (Adem) hem Hak, hem de halktır." 
İbnu Arabi 'dcn n akletti ğimiı bu pasaj l ar, onu n ,  Hz. Adcm ilc 

Ccnab-ı Hakk'ı aynilcştirdiği ni  açıkça göstermektedir. O, daha 
da ileri giderek şöyle demektedir: 

"Bu en büyük hakikatı Allah bana öğretince ben de kitapta onun çiz
diği hudut  içinde olan şeyi yaıdım, yoksa hakikatı na crdiğim 
şeyleri debril." (Bkz.:  Fusrısu 'l-Hihem, Çev. M. Nuri Gcnçosman, 
İstanbul-1971, s.  19-28.) 

Aynı anlayış vahdct-i vü cutçu bütü n mutasavvınarda mevcuttur. 
Hepsinde Adem i lc Allah'ı ayn ileştime görülmektedir. Mesela, 
tam a nl amıyla vahdct-i vücutçu o l m ayan fakat eserleri nde 
ıaman ıaman vahdct-i vücut felsefesi nin izleri görülen Cel alcd
din Rumi bile şöyle demektedir: 

"Şu i nsan sureti bir perdeelir bize; yoksa bütün seedelerin kıblesiyiz 
biz. 

Sen o sı rrı gör, i nsan ı  görme de canını  lutun arla kapalı m, gerçeğe 
ulaştıralı m .  

İbl is, i nsanı  Hak'tan ayrı gördü, bakışı aynyclı o nu n .  Sandı ki biz 
tanrıdan ayrıyız." (Bkz.: Divan -ı Kebir, Hazırl ayan:  Ahdulbaki 
Göl pı narl ı ,  İslanbul-1955, s .  255.)  

1 75 



Allah 'ın bir halifesi olamaz. Nitekim Hz. Ebu 
Bekir'e :  "Ey Allah ' ın h alifesi !"  deni ldiğinde,  "Ben 
Allah'ın h alifesi değilim, ben ancak Rasulullah (s)'ın 
halifesiyim ve bu bana yeter." demiştir. Bilakis Allah 
başkasına halife olur. Çünkü Peygamber (s) bir hadi
sinde şöyle buyurmaktadır: "Allah'ım ! Yolculukta yol 
arkadaşı sensin, geride kalan aile efradımız için halife
sin . Allah'ım ! Yolculuğumuzda bizimle beraber ol ve 
bizim yerimize geride kalan aile  efradımızı gözet." 
Çünkü Allah diridir. Her şeye şahittir. Mülkündekileri 
bizzat ken disi yön etir. Mülkünde olup biten her şeyden 
h aberdardır. A�emlerden müstağnidir, hiç bir şeye ihti
yacı yoktur. O'nun mülkünde herhangi bir ortağı da yok
tur. 

An cak ölen , orada hazır bulunmayan ya da işinde 
aciz olan için h alife sözkonusu olur. Allah hakkında ise 
b u  tür h ususlar sözkonusu olamaz. Allah 'ın ne bir ben 
zeri ve ne de bir dengi vardır. İşte bu nedenle de O 'nun 
halifesi yoktur.32 

İbnu Teymiyye'nin söylediklerine şunları da ilave 
etmek mümkündür: 

Aynı şekilde hil afet makamına geçtiğinde Hz. 
Ömer'e de, "Allah'ın halifesi" şeklinde hitap edilmesi 
kendisine tekl if edilmiş, kendisi bunu reddetmiştir. 

"Allah'ın halifesi" şeklinde bir ifadeye ne bir ayet ve 
ne de sahih herhangi bir hadiste rastlıyoruz. Ayrıca bu 
görüşte olanlar, yerine halife olunan kişinin  mutlaka 
ölmesi,  orada hazır bulunmas'ı veya aciz olmasının 
gerekmediği , tazim ve teşrif için de başkasının ona halife 
olabileceği şeklindeki ifadeleri, bir dayanaktan yoksun
dur. 

"Halife" sözcüğüyle "Allah'ın halifesi" kastedildiğini 
söyleyenleri iki gruba ayırmak mümkün. 
32. Mecmuatu Fetava lbni Teym.iyye, X.X.XV/42-46. 
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Bunlardan birinci gruba göre -ki müfessirleri bu 
grupta mütalaa etmek gerekir- bununla  insanın yeryü
zünde Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevli bir 
varlık olduğunu kastederler. 

İkinci grup ise, tasavvufkesimi olup onlar bununla 
insamn bir takım mertebeleri katederek Allah'la bütün
leşmesini kastederler. 

* * * 

Ayetteki "halife"  sözcüğüyle nesil n esil bi rbirini  
takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halef ola
cağı bir canlı türü kastedilmiştir, şeklindeki görüşe 
gelince, İbnu Kesir (öl . 7 74/1372) bu görüşü açık açık 
savun makta,33 Taberi34 (öl . 3 10/922) i le  Maturi di35 (ö l .  
333/944) d e  b u  görüşe meyletmektedir . 

Bu görüş, "halife"  kelimesinin sözlük anlamına da 
aykın değildir. Çünkü: "h ali fe" kelimesi h em i smi fail ve 
hem de ismi meful olarak alınabilir. İsmi fail olarak alın
dığında, başkasının yerine geçen ; ismi meful olarak ahn·· 
dığında da başkası ona halefolan anlamırıdadu·. 

Halife'nin, hakim olan ve yöneten şeklindeki tefsi
rin e  gelince, yukandaki bütün anlamlarla birlikte zikre
dilmesi gereken bir görüştür. Adem, şunun veya bunun 
halifesi ol sun , devraldığı iş ,  yönetme i şidir. 

33. İbnu Kcsir, 1199. 
34. Taberi, I/200. 
35. Maturidi, Te 'vilatu Ehli's-Sünne, Kahirc- 1971, 1/92. 
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B. Hz. ADEM'İN YARATILIŞI VE 
MELEKLERiN ONA SECDE ETMELERİ 

Hz. Adem'in topraktan yaratıldığı müteaddit ayet
l erde ifade edilmektedir. Yaratılışından önce topraktan 
yaratılacağı m eleklere h aber veri lmişti . Meleklerin ,  
insanlarm yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını ve kan 
dökeceğini bu haberden anladıklarını söyleyenler vardır. 
Bu h aberi aldıklarmda yeryüzüne ait bir varlığın kan 
dökücü olacağını anlamışlar, diyorlar. 

Hz. Adem'in yaratı l ışının bir kaç evrede gerçekleş
tiği ayetl erden anlaşılmaktadır. Adem'in bazen toprak� 
tan ,36 bazen çamurdan ,37 bazen ateşte pişi!ilmiş kur:u 
çamurdan38 yaratıldı�rının ifade edilmesi bu evreleri gös
termektedir. Nitekim insnnın yaı·ablacağı toprağın, yer
_yüzünün muh telif yerlerind en toplandığı , su katılarak 
çamur haline getirildiği ,  b i r  müddet s0nra kokuşan 
çamurun şekmendirildiği ve kurumaya terkedildiği , 
pişiri lmiş kuru çamur h aline geldikten sonra kendisine 
ruh üfürüldüğü rivayetlerde an1atılmaktadır.39 İnsanla
rın kiminin siyah, kiminin beyaz, kiminin kızıl oluşu da, 
Adem'in yaratıldığı toprağın, yeryüzünün muhtelifyer
lerinden toplanmış  olmasından kaynaklandığı da söy
lenmektedir. 

Adem'in yaratı l ışını konu alan ayetlerde sözkonusu 
edilen iki tabiri d0rin l0nırsinr• PlP. almak istiyoruz. Bun-
lardan biri : ) • · '  • --;  ........... 

,3-.J.J�U�.) \ ..... .. \ 

«Ve ruhumdan ona üfurdüm.»40; 
·----··-------·-- -- ----cc::-:---.,. 
36. il/Alu İ mran 5�J; 18/E.chf 37; 22/Hacc 5;  30/Rum 20; 35fFatır l l; 

40/Üa fir Wl. 
:n. G/En"am 2; 7/A'raf 12; 2:i&1u'minu n  12; :12/Sccde 7; :17/Sa ffat l l ;  

:m/Sa d  7 1 .  
:18. 15tHicr 2G, 28, 3:1; 5 5/Rnh man 14 . 
a�ı. Bu k o nu dak i rivayetler içi n bkı. :  Tabeı-i, I/160-161.  
40.  15/Hicr 29; :i8/Sad 72. 
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diğeri ise: 

«İki elimle yarattığım.»41 tabiridir. 
Kimi Sufiler, burada ruh un Allah'a nisbet edilme

sinden hareketle ruhun ilah 1liğinden , dünyaya ait olan 
bedende mahpus olduğundan, aslına dönme iştiyakıyla 
yanıp tutuştuğundan ve beden hapsinden kurtulduktan 
sonra tasarruf imkanlarının çoğaldığından bahsederler. 
Bu nedenle ölen salih kişilerin ruhlarının, etkin görevler 
yüklendiklerini ,  insanların yardınıl arına koştuklarmı,  
kendi aralannda bir araya gelerek kararlar aldıklarını ,  
h ayattaki salih kim selerle i rtiba t  kurduklarını i ddia 
ederler. Ruh konusunda öyle şeyler söylüyorlar ki , sanki 
ruh,  Allah'm bir cüz 'üdür. 

Ruh gibi hakkında az bir bi lgiye sahip olduğumuz 

bir şey hakkında söyleyeceklerimizin dini bir anlam taşı
yabilmesi için mutlaka sarih nasslara dayanması gere
kir. Ruh hakkında Peygamber (s)'e yöneltilen bir soruya 
vahiy kanalıyla şöyle cevap vermesi istenmiştir: «De ki: 
Ruh, Rabbimin işlerindendir. Size ancak az bir bilgi 
uerilmiştir.>>42 Gerçi , 'bize az bilgi verildiği"ni bildiren 
4 1. B8/Sad 75. 
42. ı 7/İsra 85. ayette geçen "ruh" lafzıyle ne. k astedildiği hususunda 

değişik görüşler i leri sürülmüştür. Mü fessirleri ı: büyük çoğu nlu
ğuna göre bun.unla bedeni canlı tutan "ruh" kastcdilıniştir. Bazı
lari da Kur'an'ın kastedildiğin i  söylerler. Cebrail'i n kastedildi
ğini söyleyenler de olmuştur. 

Cebrail'in kastedildiğini söyleyenler, Şuara Suresi'nin ı9a. aye
tiyle Meryem Suresi'nin ı 7. ayetinde geçen "nı h" ilc Ccbrail'in 
kastedilmiş· olduğunu delil olarak ileri sürcrlcr. 

Kur'an'ın kastedildiğini söyleyenler ise, hem bazı ayetlerde (bkz.: 
4 2/Şura 52; ı6/Nahl 2) bu anlamda kullanıldığını ve hem de 
burada ruh kelimesi nin geçtiği ayetten önceki ayctlerle sonraki 
ayetlerde Kur'an'dan bahsedilmiş olmasını delil olarak ıdkrcdcr
lcr. 

Başka·ayet:lcrdc ruhun şu veya bu anlamda kullanıl mış olmasını 
delil olarak zikretmek yeterli bir del il değildir. Çü nkü bedeni 
canlı tutan ruh anlamı nda da kull anıl mıştır. 
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cümlede, bu bilginin ruh hakkında olduğu sarih olarak 
bildirilmemektedir, ama ruh hakkında yöneltilen soruya 
cevap olan kısımda geçmesi, ruh hakkındaki bilgimizin 
az olduğunu ifade etmektedir. O halde bizim için ruh 
konusu, gaybi bir meseledir ve bu konuda din adına ileri 
süreceğİrniz her husus mutlaka dini nasslara dayanma
l ıdır. İçtihada mahal bir mesele değildir. Sufi kesimin 
ruh hakkında ileri sürdükleri i ddiaların bir çoğu 
Kur'an'i herhangi bir nassa dayanmamaktadır. 

Ruhun , Allah 'ın canı , yani h ayat sıfatının kendisi 
olmadığı kesindir. Çünkü A1lah'ın sıfatları, Allah'ın 

zatıyla kaim olup başkasının zatlyla kaim olamazlar. 
) . 

j)J:.t-. : Benim ruhumdan" şeklindeki isim 
\ 

taml amasma gelince; All ah'a izafe edilen şayet i l im , 
kudret, kelam, h ayat gibi varl ığı başkasıyla k aim olma,
yan bir sıfat i se,  Al lah 'ın sıfatıdır. Ama kendi başına 
kaim bir nesne ya da başkasının sıfatı ise, yaratılmıştır. 
Allah'a izafe edilmesi , yaratılanın yaratıcısına izafe edil
mesi nev'indendir. Ne var ki Allah'a izafe edilen şeyler, 
bu izafeden dolayı bir özellik kazanmış olurlar. Kabe'n; 
Hz. Salih'in devesinin , salih kulların A11ah'a izafe edi\)-

180 

Onunla Kur'an'ın kastedildiği ni söyleyenlerin, önceki ve sonraki 
ayetlerde de Kur'an'dan bahsedilmiş olduğunu hatırlatmaları, 
görüşleri için önemli bir destektir. 

Ancak burada ruh ile Kur'an k astedil miş ise, soruyu sorunlar 
Kur'an h angi yönünü sormuş olabilirler. Kur'an'ın Allah'ın 
kclarnı olduğu ve Cebrail vasıtasıyla Muhammed (s)' e vahyedil
diği daha önce inmiş bir çok ayette belirtilmiştir. Ayrıca soruyu 
soranlar, daha önce indiTilmiş kitaplar hakkında bilgi sahibidir
ler. "Ruh''tan söz edildikten sonra «Size az bir bilgi verilmiştir.>> 
buyunı lniası da burada Kur'an'ın kastedilmemiş olduğu fıkrini 
desteklemektedir. Çünkü değişik ayetlerde Kur'an hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmektedir. Kim tarafından indirildiği, nasıl 
inciirildiği ve niçin inciirildiği bu ayetlerde belirtilmiş, muarızla.r 
tarafından Kur'an'a yapılan itiraz ve saldınlar cevaplandınlmış
tır. Oysa bedeni canlı tutan ruh, tarih boyunca felsefi düşüneeye 
konu olmuş ve bu konuda doyu rucu bir bilgiye u laşılamamıştır. 



:rrk" 
� .  

Allah'ın devesi", " 

ATL-...L' 11 u :nııı:u ılO evı , 
\ tl '  ..... 

;u\·:.;( 
: Allah'ın kullan" şek-

l indeki tamlamalar i çerisinde yer almaları böyledir. 
Ruhun Allah'a izafe edilmesi de bu nevidendir. Sadece iyi 
ruhlar Allah'a izafe edilirler, kötüleri izafe edilmez.43 

Ölüm sayesl.nde ruhun, dünyaya ait olan beden hap
sinden kurtulup dah a  geniş tasarruf yetkisine sahip 
olduğu şeklindeki i ddia, hiç bir dini temele dayanrna
m aktadır. Ruhun daima iyiye, dünyaya ait olan bedenin 
i se, insanı daima kötülüğe doğru çektiği şeklindeki iddi
anın da bir temeli yoktur. İnsanın ruh ve bedenden oluş
tuğu doğrudur. Ancak iyi insan,  bu iki şeyin birlikte 
kararlarıyla, kötü insan da bu ikisinin kararıyla ortaya 
çıkar, bu ikisinin çatışması sonucu deği l .  İnsana kötüyü 
seçme imkanı da, iyiyi seçme imkanı da veri lmiştir. Ne 
yalnız başına ruh ve ne de yalnız başına beden bir anlam 
ifade eder. İnsanın bir kimlik kazanıp mükellef olması , 
ancak ruh ve bedenin bir araya gelmelerinden sonra
dır. 

İnsanın ruh ve beden şeklinde bir taksimata tabi 
tutulması ve ruhun semavi olmakla, bedenin ise dünyevi 
olmakla nitelendiri lmesi dini nasslardan kaynaklanan 
bir değerlendirme değildir. 

Hz. Adem'in yaratılışını konu alan ayetlerde geçen 
"iki elimle yarattığım" şeklindeki ifadeye gelince, halef 
dediğimiz kelamcıların te'vil ettiklc·ri ayetlerdendir. 
Onlara göre Allah h akkırıda kullanılan bu gibi ifadeler 
te'vil edilmediği takdirde Allah'ı kullarına teşbih ve tes
cim sözkonusu olur. Buradaki "iki el" ifadesülin mecaz 
olduğunu ve bunun "Allah'ın kudreti" şeklinde tevil edil
mesi gerektiğini söylerler. 
43. İbnu Teymiyye, el-Cevabu 's-Sahih li men Beddele Dine'l-Mesih, 

cüz, IV128. 
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İbnu'l-Kayyim, Kur'an 'da Allah h akkında "yed: 
el"in kullanıhşıyla ilgili geniş mainmat vermektedir. O, 
özet olarak şöyle diyor: 

Allah hakkında "yed" sözcüğü tekil, tesniye ve çoğul 

olmak üzere üç şekilde kullam lmaktadır. " > • '" / &\�)..}....> / � ... ..... 
Hükümranhk O'nun elindedir."44 ayetinde tekil; 

: Ellerimizin yaptıklanndan'ı45 aye-

tinde çoğul; " : İki elimle yarattığım'<O 

ayetinde ise, tesniye ( iki l )  olarak kullanılmıştır. Tesniye 
şeklindeki kullam ş  hariç diğer iki kullamşm mecaza 
açık bir kullanış olduğuna dikkat çeken İbnu Kayyim , 
tesniye olarak kullanışında ise bu ihtimal in olamayaca-

ğım söyler. Çünkü bumda " 
) o .... 
, .. ..  J.: : yaiRttım" 

fiili kullanılıyor, fiilin sonunda Allah'a işaret etfen tekil 
• • u zam ın � " kullanılmış ve ardından " Y " cer edatı 

i le  fiil geçişli kılınmıştır. Böyle kullanışiarda fiil elin 
sahibine değil, bizzat elin kendisine ni sbet edilmiş olur 
ve mecaz durumu ortadan kalkar. 

Abdullah b. Ömer'in "Allah eliyle sadece üç şeyi 
yaratmıştır: Firdevs cennetinin ağaçlarını elleriyle dik
miştir. Tevrat'ı da eliyle yazmıştır." sözünü de hatırlatan 
İbnu Kayyim, ·sözlerine şöyle devam eder: Şayet el'den 
maksat kudret ol saydı, kudret sadece bu üç şeye has 
değildir. Diğer şeyler de Allah'ın kudretiyle yaratılmıştır 
ve Adem'in bu yaratılışmdan dolayı diğer yaratıklara bir 
üstünlüğü olmazdı. 

44. 67/Mülk ı. 
45. :i6/Yasin 7 1. 
46. :{8/Sad 75. 
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Peygamber ( s) de bize şunu h aber vermektedir: 
"Kıyamette mevkıf ehli Adem'e gelip şöyle diyecekler: Ey 
Adem, sen insanlarm babasısm , Allah seni elleriyle 
yaratmıştır." Yine  Hz. Adem, Hz. Musa'ya cevap verir
ken şöyle demiştir: "Allah sadece seninle konuştu ve 
sana indirdiği levhaları -başka bir rivayette, Tevrat'ı
eliyle yazdı ." Bu, en sahih hadislerdendir. Yine meşhur 
bir hadiste şöyle denilmektedir :  "Melekler şöyle dediler: 
Ey Rabbimiz, Ademoğul larını yarattın;  yiyorlar, içiyor
lar, evleniyorlar, binekiere bin iyorlar. Dünya onların 
ol sun, ah iret de bizim.  Bunun üzerine Yüce Allah şöyle 
buyurdu: Elimle yarattığını ve ruhumdan kendi sine 
üfürdüğüm kişin in soyundan salih olanları , kendisine 
'ol '  dediğim ve bu 'ol '  emri i le  yarablanlar gibi kıl-
n1am." 

işte bu özellik " '' if: ıck'Sindcn rmla�ı-
, / / 

S��v lıyor. Şayet bu ifadenin anlamı, 
� / 

sin in aynı olsaydı ,  Adem'in yaralı l ı � ı i l c  h ayvanlnrın 
yaratılışı arasmda bir fark olmazdı .47 

İbnu' l-Kayyim'in bu anlattıklarına h ak vermemek 
mümkün değil .  Arap dili·ndeki bu ince farklıl ığın far
kında olan selef el ve benzeri sıfatları tevil etmekten ve 
onları mecaza h amletmekten kaçınmışlardır. 

Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife (öl . 1501767) 
"yed : el" sıfatı ile ilgili olarak şöyle demektedir: "El'den 
maksat Al lah 'ın kudreti , yah ut nimetidir deni lemez. 
Zira bu türlü tevillerde Allah'ın sıfatıarını iptnl vardır. 
Allah'ın sıfatıarını iptal ise, Kaderiyye ve Mutezile taife
sinin sözleridir. Lakin Allah 'ın eli ,  keyfiyetsiz olarak 
sıfatıdır."48 

47.  lbnu'l-Kayyi m ,  e t - Te(>iru 'l-Kayyim,  Beynıt-Tarihsiz,  s. 4 2 1 -
422. 

48. Al iyyu 'l -Kari , Fılıh-ı  Elıber $erh i,  (Çev. Yu nus Vehbi Yavu z), 
lstanbul- 19G9, s .  105.  
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İmam el-Eş'ari de (öl. 324/938) el-İbane an Usuli 'd
Diyane isimli eserinde Allah'ın sıfatlarından bahseder
ken sapık tirkaların ve özellikle Mutezile'nin, Kur'an'ı 
kendi hevalarına göre tevil ettiklerini; bu konuda ne 
Allah'tan, ne Rasulünden, ne de Seleften nakledilen bir 
delile dayanmadıklannı, Yüce Allah : <<Yalnız Rabbinin 
celal ve ikram sahibi vechi (yüzü) baki kalacaktır.»49 

buyurduğu halde Allah'ın yüzünün bulunmadığını,; «İki 
elinıle yarattığını.»50 buyurduğu halde elinin bulunma
dığını ;  "gözlerimizin önünde akıp gidiyordu" buyurduğu 
halde gözünün bulunmadığını söylediklerini ifade ede
rek bu tür tevillere karşı çıkmaktadır.51 

Allah'ın sıfatları konusunda sağlıklı ve tutarlı bir 
inanca sahip olmak için şu üç temel hususun göz önünde 
bulundurulması gerekir: 

a. Allah'ın sıfatları kendi şanına layık olup yaratık
l arm sıfatlarına benzemekten münezzehtir. 

b. Kur'an'da Allah hakkmda isbat edilen sıfatıara 
tevilsiz iman edilmesi gerekir. 

c. Al lah ' ın sıfatlarının keyfiyeti, insan aklının idra
kinin ulaşamayacağı bir husustur. Bu nedenle keyfiy�t
l erini araştırmak hem beyhude bir çabadır ve hem de 
bid'at olup yasaklanrrııştır. Nitekim yüce Allah şöyle 
buyurmak �.:ıdır : «Onların önlerindekini ve arka/arında
kini (geçmişlerini ve geleceklerini) bilir. Onlar ise bilgice 
O 'nu k;urayamazlar.»52 Bilgice Allah'ın zatını kavra
mak insan aklı için imkandışı bir husus ise, sıfatıarını 
kavramak da imkan dışıdır. 

Adem, insan şekline getirilip kendisine ruh üfürul
düldcn sonr:ı mc1ck1ur, Allal ı 'ın emrine uyarak ona 
secde etti ler. Sadece İblis Allah'm bu emrine uymadı; 

49. 55/R.ahrnan 27. 
50. :18/Sııd 7 5. 
5 1 .  el-.fbııne, Mcdine-1975, s .  6-8. 
52. 20fi'aha 1 10 .  
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Adem'e secde etmekten kaçındı . İblis'in secde etmekten 
kaçınması ve bu·konuda ileri sürdüğü gerckçeyi ileri de 
göreceğiz. 

· Yüce Allah, yeryüzünde bir halife yaratacağı nı 
meleklere haber verdiğinde onlar, yeryüzünde bozgun
culuk çıkaracak ve kan dökecek bir varlığı yaratmasına 
olan şaşkınlıklarını gizleyememi ş ;  niçin böyle birini  
yaratacağını sormuş ve kendiletinin, kendi sini h amdie 
tesbih ve takdi s ettiklerini belirterek Allah'tan kendi le
rini yery üzün de hal ife kıl masını edep dah i linde i m a  
yollu dile getirmişlerdir. Yüce Allah , yapılan b u  muhave
rede yaratılacak olan insanın bir bakıma savunmasını 
üstlenerek, onların bilmediği şeyleri 'kendisinin bildiğini 
h atır1atmıştır. Onlar da bu h atırlatma üzerine O'nu ten
zih ederek bildikleri ne varsa hepsini kendisinden öğnm
diklerini belirtmi ş ve itaat etmişlerdir. Adem'e seeele 
emrini de tereddütsüz yerin e getirmişlerdir. 

Meleklerin tam bilmedikl eri bir konuda görüş ser
dederek yanılmal arının h aber verilmesi nin bize ı şık 
tutan yönlerinden biri: Bilmediğimiz bir konuda kon uş
mamızın doğru olmayacağıdır. Nitekim bu hususu Pey
gamberimizin şah sında tabilerine de ernredilmiştir:53 
«Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardma dü,şrne.»54 

Yüce Allah,  m eleklerin bilmediği Adem'deki bir 
meziyeti onlara göstermek i stedi . Bu rneziyet, Adem'in 
niçin halife kılındığını da cevaplıyordu: 

«Allah Adem 'e bütün isimleri öğretti. Sonra onlan 
önce meleklere arzedip, 'eğer siz sözünüzde sadılı iseniz, 
şunların isimlerini bana bildirin ' dedi. Melekler: "Ycı 
Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve hemal sr.fat
larla tausif ederiz k i, senin bize öğrettilderinden başka 
bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan 

53. Maturidi, Te 'vilat, I/99. 
54. 17/İsra :-l6. 
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ancak sensin. ' dediler. (Bunun üzerine): 'Ey Adem, onla
rın isimlerini meleklere anlat ' dedi. Ade m, onların isim
lerini onlara anlatınca 'Ben size, göklerde ve yerde görül
meyenleri bilirim. Bundan da öte gizli ve açık yapmakta 
olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim ? '  dedi.>>55 

Adem'in bilgi edinebilme ve irade sahibi oluşu, yer
yüzünde halife oluşunun gerekçesi olarak bu ayetlerde 
takdim edilmektedir. Böylece Hz. Adem'in şahsında 
insan olmamn meziyetleri de tamamlanmış oldu: 

a. Allah'ın onu kendi eliyle yaratması. 
b. Ruhundan ona üfürmesi. 
c. Meleklerin ona secde etmeleri. 
d. Bütün eşyanın isimlerinin ona öğretilmesi 
Ancak bu meziyet ve imkanlara karş1 Adem ve s�yu, 

bir takım yükümlülüklerle sorumlu tutulmuşlardır. 
On lardan bu yükümlülükleri yerine getiren üstün vas
fım devam ettirecek ve daha büyük mükafatlarla müka
fatlandmlacaktır. Yerine getirmeyenleri ise, hayvan lar

dan daha aşağ1 bir seviyeye düşecek ve cezalandmlacak

tn. 

1. İblis Secde Etmiyor 

İbli s'in, Adem'e secde etm ekten kaçınması konu
suna geçmeden önce, İblis ve İblis'in aslı olan cinlerden 
bir nebze bahsetmek istiyoruz. 

Cinler, hem insanlardan ve hem de meleklerden 
fark h yaratıklardır. · Cin diye isimlendirilmeleri, görün 

memeleri sebebiyledi'r. Cinler, ateşten yaratılmış olup56 
yaratılı şları insandan öhcedir.57 Nasıl Adem insanların 
atası ise İblis'in de cinlerin atası olduğunu58 söyleyenler 
55.  2/Baknra 3 ı-:�3. 
56.  55/Rah man 15. 
57. 15/Hicr 26-27. 
fiS. tb nu Tcymiyyc, Mecmuu 'l-Felava., IV/235, 346. 
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olmuşsa da, bu konuda kesin bir nass mevcut değildir. 
Cinler de insanlar gibi mükelleftirler. Aralarında 

mürnin olanı, kafir olanı vardır. Dolayıswla yaratılışla
rındaki hikmet, in sanların yaratıl ışın daki h ikmetin 
aynıdır, yani Allah'a ibadet ve itaattır. 

Bir yerden bir yere intikal konusunda insanlardan 
daha süratlidirler.59 İnsanlardan önce fezaya çıkmışlar
dır. Ancak fezada yükselirken onlar için bir sın ır çizil
mi ştir ve onu aşamazlar.60 Bazı keşifleri in sanlardan 
önce gerçekleştirdikleri söylenmektedir.61 Şeytan da cin
lerden olup onun İbl i s  diye i simlendirilmesi , Allah'ın 
rah meti n den uzaklaştınlmış  olması sebcbiyledir. 
Kur'an'da "tağut" diye de isimlendirilmişti r.62 

İbli s'in sccde emrine uymadığı mütcaddit ayetlerde 
belirtilmiştir. Secde etmemesine gerekçe olarak, kendi
sinin ateşten , Adem'in ise çamurdan yaratılmış olmasını 
ileri sürmüştü. <<Bütün melelder secde ettiler. Yalnız 
İblis secde etmedi. Çünkü o büyüklük tasladı ve kafirler
den oldu. Allah: 'Ey İblis, iki elinıle yara.ttığıma secde 
etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa 
yücelerden mi oldun ? '  dedi. İblis: 'Ben ondan hayırlı
yım! Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. ' dedi.»63 

Tabir caizse İbl is  olaya ırkçı bir açıdan baktı . Bu 
bakış açısı onda böbürlenme ve gurur doğurdu. Irkçı bir 
açıdan diyoruz, çünkü üstünlüğü sayda aramaktadır. 
İnsanlardan ırkçılar da olaylara daima bu açıdan bakar
lar. ilgisi olsun olmasın her olaya bu açıdan bakar, başka 
ırklardan olanlan küçümser, gurura kapılırlar. Tutarlı
lık açısmdan bakıldığında insan lardan ırkçı lar, İblis'ten 
daha geriler. Hiç olmazsa onun aslı ayrı idi . Oysa insan
ların, dolayısıyla ırkların hepsi aynı asıldandır. 

59. 27/Neml :m-40. 
60. 72/Cin 8-9. 
6 1. lbnu Tcymiyyc, a. g. c.,  Xl/a09. 
62. 4/Nisa 76. 
63. 7/A'raf .l2. 
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Söz, İblis'in secde etmemesinden açılmışken başka 
bir hususa da temas etmek i stiyoruz. 

Kimi müslümanlar, daha önce almış oldukları kül
türe ters düşen ya da daha önce duymadıkları akli bir 
değerlendirmeyle karşılaşıp kendi tezlerini savunama
dıklarında "zaten ilk kıyas yapan ve akıl yılrüten şeytan 
(ibl is)dır" der ve bu yolla işin içinden çıkmaya çalışır. 
Karşı tarafı da şeytanın yolunu takip etmekle itharn 
ederler. Buna ilave olarak Hz. Ali'nin şöyle dediğini iddia 
ederler: "Dinde aklın yeri yoktur, eğer yeri olsaydı, rnest
lerin üstü değil, altı meshedilirdi." 

Bu müslümanların, akli değerlendirmelere karşı 
çıkmalarının temelinde Ehl-i Sünnet alimleriyle Mute
zile ve bir takım filozofların arasında geçen fikri tartış
m alar yatmaktadır. Çünkü Mutezile ve fılozoflann akılcı 
oldıiklan ve bu nedenle saptıklan çoğu zaman ileri sürJ.l
müş, meseleni�1 detaylarına inilmerniştir. 

Her şeyden önce hemen şunu belirtelim ki, ilk akli 
değerlendirme şeytan tarafından değil , melekler tarafın,
dan yapılmıştır. Çünkü h enüz Hz. Adern yarabirnazdan 
önce Yüce Allah bir halife yaratacağını meleklere haber 
verdiği nde, «Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek 
birini mi yaratacaksın?» demek suretiyle akli bir değer
lendirmede bulunmuş oluyorlardı . Yüce Allah :  «Ben 
sizin bilmediklerinizi bilirim.»  buyurmakla, akli bir 
değerlendirme yaptıklarından dolayı değil , eksi'k bir 
bilgi ile sonuca varmaya çalışmalanndan dolayı onları 
kınamıştır. O halde akli bir değerlendirmenin doğru bir 
sonuca varabilme�i için her şeyden önce o konuda eksik 
bir bilginin olmaması gerekir. Kaldı ki, meleklerin mi 
yoksa şeytanın mı önce akıl yürüttüğü önemli bir husus 
da değildir. 

Ayrıca şeytamn hareket noktası,  sağlıklı bir akıl 
yürütme değildir. Onun yaptığı, e skilerin deyimiyle 
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kıyas maalfanktır. Birbirleriyle ilgili olmayan hususlar 
arasında bir kıyas yapmaktır. Aklı, heva ve kıskançh
ğına uydurmaya çalışmaktır. 

İkinci dönem Mutezililerin ve filozofların sapmalan 
ise, akılcı oluşlarından değil ,  gaybi hususlarda ve sağ
lıklı temellere dayanmaksızın aklı kullanmış olmalann
dan dır. Gaybi konular, aklın alanına giren meseleler 
değildir; salt akılla bu gibi m eseleler sonuca bağlana
maz. Onlann hataları, müşahede alemi i le  gayb alemini 
bütünüyle aynı kabul edip onları birbirlerine kıyaslama
larıdır. Ya da, kainatm yaratıh şı gibi gözlemlenmesi 
mümkün olmayan ve tekran sözkonusu olmayacak olan 
bir konuda akılla yola çıkmalandır. Haddi zatında onlar, 

bu tavırlarıyla aklın gereğine uymamış, akla da, kl::ndile
rine de ihanet etmişlerdir. Netice olarak onlar da eksik 
bir bilgiyle yola çıkıp sonuca varmak istemişl erdir.  

Hz. Ali 'nin sözüne gelince, eğer böyle bir söz söyle
mişse, ibadet gibi konularda aklm değil, nass ın esas alın
ması gerektiğini,  çünkü ibadet ve ibadet şekill eri gibi 
konularda aklın bir fonksiyonunun olmayacağım anlat
mak içindir. Akıl sonuca vanrken beş duyunun kendi
sine hazırladığı malzernelerden yola çıkar. Bu gibi mese
leler ise, bir bütün olarak, baş�a bir ifadeyle bütün yönle
riyle aklın alanına giren meseleler değildir. İbadetlerin 
tesbiti ve şekilleri vahyin tesbit edeceği hususlardı r. 

Beş yüz küsur yerde .aklı kullanmayı, akletmeyi teş
vik eden bir kitabın -Kur'an'ın- men supları, aklı kullan
maya karşı çıkamazlar, çıkmamalılar. Aklİ kullanmak
tan korkmamahlar. Yeter ki onu kurallan içerisinde kul
lanmış olsunlar. 

2. İblis Cennetten Kovuluyo;r 

İblis emre isyan ettikten sonra Allah'm ona verdiği 
ceza, cennetten kovulması ve lanetlenmesidir. İblis, bu 
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cezayı bir türlü hazmedememiştir. Cennetten kovulma
sına ve lanetlenmesine Hz. Adem sebep olmuştur. 
Adem'e h ınçla dolmuştur. Haddizatm da kovulmasının 
asıl sebebi Allah'ın emrine karşı gelmesillir ama onun 
gözünde sebep Adem'dir. Bu da onun sağhkh bir mantığa 
sahip olmadığını gösterir. 

. ı 
lblis,  Adem ve zürriyetinden öç alnıayı planlar. Bu 

husus A'raf Suresi'nde geniş bir şekilde anlatılmıştır: 
<<Allah (İblise): 'Sana enırettiğinı vakit seni secde 

etmekten alılwyan nedir? dedi. 
(İbl,is): 'Ben ondan daha hayırlıyım, çünkü beni 

ateşten yarattın ' dedi. 
- (Allah): 'Öyle ise, dedi, oradan in. Orada büyüldüJı 

taslamak senin haddine değildir. Çık, çü.nl.zü sen aşağı
lıklardansın. 

- (İblis):  'Bana, insanların tckra r dirilecel?.leri güne 
kadar nıühlet ver' dedi. 

(Allah): 'Haydi sen nıühlet verilenlerdensin ' 
dedi. 

- (İblis): 'Öyle ise beni azdırnıana karşılık, and içe
rün ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin 
doğru yolunun üstünde tuzrı-k kuracağım. Sonra elbette 
onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, solların
dan sakulacağını ve sen, onların çoklarını şükredenler
den bulamayacciksın ' dedi. 

- (Allah): 'Haydi sen, yerilmiş ve lwv ulnıuş olaralı 
oradan çık! Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa., 
sizin hepinizi cehenneme doZduracağım ' dedi.>>64 

Hicr Suresi'nde de olay benzeri bir şekilde ifade edil
mektedir. Şöyle ki: 

(Allah): Ey İblis, neden secde edenlerle beraber 
see de etmedin ? dedi. 

- (İblis): Ben kokuşmuş bir balçıktan yarattığın bir 
insana secde edemem, dedi. 
64. 7/A'raf 12-18. 
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- Bunun üzerine Allah: Öyle ise oradan çık! Çünhü 
artık kovqldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar 
lanet senin üzerine olacaktır, dedi. 

- (İblis) dedi ki: Ey Rabbim! Andolsun ki beni azdır
mana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) 
süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağun! 
Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların hariç, dedi. 

- (Allah) dedi ki: İşte benim gözetmem gereken doğru 

yol budur. Şüphesiz kullarını (benimdir). Onların aley
hine sana verilmiş bir hakimiyet yohtur. Ancak azgrnlar

dan sana tab i olanlar hariç. Muhakhah cehennem onla

rın hepsine vadolunan yerdir,65 

İsra Suresi'nde de olay benzeri ifadelerle an l ab l 
maktadır.66 

Hiç şüphesiz yüce Allah , İbli s'in niçin Hz.  Adem 'c 
secde etmediğin i ve niçi n secde etmediğ-ine dair sorui n
cak sorulara ne  cevap vereceğ-ini  önceden bil iyordu . 
Ancak İblis'e ceza verilmezden önce savıınmasmm alm

mas1 gerek iyordu. Kendisine, kendisini savunma imkanı 
verilmeliydi. Allah'ın adaleti bunu gerektirir . Meselenin 
bir yönü de biz insanlan ilgilendirmektedir. Böylece biz
ler de İbl is'in bize taşıdığı kini ve hak yoldan bizleri ayır
mak için başvuracağı yolları öğrenmiş oluyoruz. İbl is ve 
onun zürriyeti i le  Adem ve zürriyeti arasmdaki düşman
hk, Adem'i n  yarabh şmdan ta kıyamet.e kadm· devam 
edecektir. 

3. Hz. Adem de Cennetten Çıkanlıyor 

Yüce Allah ,  Adem'e kendisiyle huzur bulacağı bir eş 
de yaratmış ve on lara şöyle  buyurmuştu: 

65. 15/Hier :-!2-4:-l. 
66. B h.: 1 7/İsra ()2-65 .  
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«Ey Adem, sen ve eşin beraberce cennete yerleşin, 
orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet 
nimetlerinden yeyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer 
b u  ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden 
zalimlerden olursunuz.»67 

Yüce Allah bir uyarıda da bulunmuştu. Sakın 
İblis'in oyununa gelmeyesiniz, o sizi cennetten çıkar
maya çalışacak: 

aEy Adem, bu (İblis) senin ve eşinin düşmanıdır. 
Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı 
çehersiniz. Yine burada sen, susuzluk çehnıeyecek, sıcak
lığın sıkıntısını duymayacaksın.»68 

Adem ile Havva'ya, ağaca yaklaşmamalarına dair 
yasak, Bakara ve A'raf Suresi 'nde aynı lafızlarla geç
mektedir: 

' 
«Sadece şu  ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan 

yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden 
olursunuz.»69 

Adem'le Havva'nın kendisinden yerneleri yasakla
nan ağaç neydi? Müfessirlerin kimisine göre buğday idi,  
kimine göre üzümdü, kimine göre incir idi. Ancak bu 
görüşlerden hiç birinin sahih bir dayanağı yoktur. N e 
ağacı olduğu bir anlam ifade etmiş olsaydı, Kur'an'da ne 
olduğu belirtilirdi. Şu veya bu ağaç olabilir. Burada 
·önemli olan, Adem'le Havva'nın iradelerinin ölçülmesi 
ve öncesinden İblis'in hilelerinden sakındırılmalarına 
rağmen onun oyununa gelmiş olmalarıdır. İnsanların 
ataları bu imtihanı kaybetmişlerdir. 

67. 2/Bakara 35. 
68. 20/faha 1 17-119.  
69. 2/Bakara 35; 7/A'raf 19. 
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İblis, kıyamete kadar devam edecek görevine baş
ladı: 

((Şeytan, çirkin yerlerini kendilerine göstermek için 
onlara vesvese verdi ve Rabbin iz, sırf melek olursunuz 
veya ebedi kalanlardan olursunuz diye sizi bu ağaçtan 
men etti, başka bir sebepten değil, dedi. Ve onlara: 'Ben 
gerçekten size öğüt verenlerdenim ' diye yemin etti.,/0 

(<Sonunda şeytan onun aklını karıştırıp 'ey Adem, 
sana ebedilik ağacını ve eskimeyen bir saltanatı göstere
yim mi?'  dedi.,/1 

Şeytan , Adem ve zürriyetini aldatmak için bir çok 
yolu deneyeceğini söylemişti. İlk tecrübesinde de başa
nh oldu. Adem'le Havva'ya yeminler ederek bu ağaçtan 
yedikleri takdirde. daha karh çıkacaklarını anlattı . Onla
rm hayal ve umutlarını istismar etti. Karlı çıkacakianna 
dair onlara bir çok alternatif sundu. insanda mevcut olan 
meraktan da yararlandı. O ağaçtan yedikleri takdirde 
melek olabileceklerini, ebedileşeceklerini, sonsuz bir sal
tanata kavuşabileceklerini onlara fısıldadı . 

Hz. Adem ile Havva, şeytanın bu telkinatma aldan
dılar. Yüce Rabbimiz, şeytanın oyununa gelişlerini şöyle 
anlatmaktadır: 

<<Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz 
ettirdi ve içinde bulundukları yerden onları çıkardı. 
Bunun üzerine 'bir kısmınız diğerine düşman olarak ini
niz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana 
dek yaşamak vardır' dedik.»72 

«Böylece onları hile ile aldattı. Ağacı tadınca çirkin 
yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst 
üste yamayıp üzerlerine örtrneğe başladılar. Rableri 
onlara: 

70. 7/A'raf 20·21. 
7 1. 20/l'aha 120. 
72: 2/Bakara 36. 
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- Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size 
apaçık bir düşmandır demedim mi? diye nida etti. 

(Adem 'le eşi) dediler ki: 
Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi 

bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden 
oluruz. 

(Allah) buyurdu: 
- Birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryü

zünde bir süreye kadar yerleşip kalma ve yaşayıp fayda
lanma vardır.,/3 

Adern, şeytanın oyununa nasıl geldi? Müfessirler bu 
konuda değişik görüşler ileri sürürler. Şöyle ki: 

a. Adern'e o ağaçtan yernemesi emri verildiğinde 
Adern, o ağacın kendisinden yerneyeceğini, aym cinsten 
olan başka ağaçlardan yiyebileceğini zannetti . Aynı cins
ten olan başka bir ağaçtan yedi ve böylece Allah'm 
emrine muhalefet etti. Ağaçtan yemesi, kasdi bir davra
nış  değildi, yanlış bir içtihad sonucu idi.74 

b. Bu olay, Adem'in peygamberliğinden önce gerçek
leşrniştir.75 Onun peygamber oluşu bu olaydan sonradır. 
Nitekim yüce Allah şöyle buyurrnaktadır: ' 

<<Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti, (doğru) 
yola iletti.>/6 Ayette sözkonusu edilen .seçme, peygam
berlikte ilgilidir.77 
73. 7/A'raf 22-24. 
74. Hatta bazıları, Adem'in o ağaçtan bilerek yemcdiğini, . eşi 

Havva'nın ona içki içirip onu sarhoş ettikten sonra yedirdiğini 
söylerler (bkz.:  Hatib Şirbini, es-Sıracu 'l-Münir, 2. baskı, Bcy
rut-Tarihsiz, I/50). Şeytanın nasıl cennete girdiği husus� nda da, 
kimi müfessirlerin muhayyilelerinin uydurduğu bir çok senaryo 
vardır. 
Bütün bunlar sahih bir rivayete dayanmadığı için onlan zikredip 
okuyucuyu meşgul etmek istemiyoruz. 

75. Fahruddin er-Razi, Peygamberlerin Masumiyeti, (Çev. Hasan 
Fchmi Ulus), İsianbu l-1986, s.  35. 

76. 20/Taha 1 22.  
77. Kurtubi, XI/257. 
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c. Adem, Allah'ın yasaklamasını unutarak o ağaçtan 
yemiştir. Nitekim bu husus Kur'an'da da anlatılmakta
dır: 

«Andolsun biz, önceden Ade m 'e (o ağaçtan yememe
s ini) tavsiye etmiştik, (bizim tavsiyemizi) unuttu. Biz 
onda bir azim ve sebat bulamadık.n78 Unutarak yapılan 
davranıştan dolayı kişi sorumlu de�ildir.79 

Adem'in bu davranışının, kendisine peygamberlik 
verilmezden önce olduğu muhtemeldir. Hz. Adem'in pey
gamber olduğu Kur'an-ı Kerim'de sarah aten anlablma
makla birlikte pegyamber olduğu sahih hadislerde belir
ti lmektedir. Ancak peygamberliğin kendisine ne zam an 
verildiği kesin olarak bel li değildir. Olayın kendisine 
peygamberlik verilmezden önce mi yoksa sonra mı 
olduğu, peygamberlerin masumiyeti konüsunu ilgilen
dirdiği için üzerind� uzunca durulmuştur. Peygamberli
ğin masumiyeti konusunu ileride ele alacağız. 

İleri sürülen ilk görüşün hiç bir dayanağı yoktur. 
Tamamen indi bir tevildir. «Adem Rabbine asi olup 
şaşırdı.n80 ayetiyle Adem'in, şeytamh oyununa geldiğini 
ifade eden ayet81 bu ihtimal i  tamamen ortadan kaldır
maktadır. Ayrıca bu görüş, Allah'ın yasağını Adem'e net 
olarak bildirmediği ve adeta onu oyun a getirmek için 
emrini kapalı kıldığı gibi bir sonuç ortaya çıkar ki Allah 
bundan münezzehtir. 

Üçüncü görüşe gelince, Kur'an'ın 
dayanmaktadır. Ancak buradaki « 

78. 20traha 115. 

sarih n assına 
» "Unutma" 

79. Bu görüş İbnu Abbas'tan naklcdi lmişlir (bkz . :  Kurtubi, 
XI/251). 

80. 20!I'aha 121. 
8 1. 20tra:ha 120. 
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nın ne anlamda kullanıldığını iyi tesbit etmek gerekir. 

Buradaki << ))nın ne anlama geldiğini tesbit 

etmeden önce bu sözcüğün lügat anlamı ile Kur'an'daki 
kullanılışını kısaca görelim: 

� ••nın lugat anlamı, unutmaktır. Ancak 
her unutma aynı sebepten kaynaklanmaz ve dolayısıyla 
her unutma cezasız değildir. 

Rağıb el-İsfahani'nin de dikkat çektiği gibi unutma-
nın üç sebebi vardır: 

a. Hafıza za'fıyetinin neden olduğu unutma. 
b. GafleUumursamazlığın sebep olduğu unutma. 
c. Kasden unutma. Kişi, bir şeyi unutmak ister; 

bunun için çabalar ve nihayet unutmak istediği şey zih
ninden silinir.82 

Kur'an'da kınanan "unutma", üçüncü şıkka girer.83 
Müfessirler bu anlamdaki unutınayı "terketme" sözcü
ğüyle karşılarlar.84 

Hz. Adem'in unutınası normal yani hafıza za'fından 
kaynaklanan bir unutma mıydı , yoksa umursamazlık
tan kaynaklanan ya da kasdi bir unutma mıydı? 

� � ' ·  ,---Q\ ::.· o(_)"" \v- IJ � ... )):ifOOesini:':Admı'delirciddiyet 
ve sehat bulamadık" şeklinde anlayanlar, buradaki 
"unutma"yı "terketme" ile tefsir etmişlerdir. Onlara öre, 
Adem'in ağaçtan yemesi ve İblis'in telkinlerine aldan
ması, yüce Allah'ın kendisine yaptığı uyanyı önemseme
mesinden ve nihayet bu uyanyı unutmasından kaynak
lanmaktadır. Eğer ciddi davransaydı ve sehat göster
seydi İblis ayağını kaydıramaz ve onu aldatamazdı. 85 � --- ) 'Q\�.

· 
· (� 

Aım" V � � ..-: »ifadffiini:"Günahişle-
meye Adem'i azimli bulmadık" şeklinde tefsir edenler, 

82. Rağıb el-İsfahani, Mü{redat, s. 49 1. 
83. Aynı kaynak ve aynı yer. 
84. lbnu'I-Cevzi, Nt.izhetu'l-Ayun, s. 579-580. 
85. Ebu's-Suud, VI/44-45. 
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buradaki unutınayı normal bir unutma olarak değerlen
dirirler.86 

Adem'in unutmasının nasıl bir unutma olduğunu 
tesbit için, ön yargılardan annarak Kur'an'ın anlattıkla
nna bir dah a  dönüp bakalım. Kur'an bu davranışı nasıl 
değerlendiriyor? Bu konuyla ilgili ayetler şöyle: 

«Bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursu
nuz.»87 

«Ey Adem bu, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi 
cennetten çıkarmasın, sonra yorulur sıkıntı çekersi
niz.»88 

Bu ayetlerde anlatılanlar, olayın vukuundan önce 
Allah tarafından Adem'e yapılmış uyarılardır. Ağaçtan 
yediği takdirde zalimlerden olacağı ve bir takım sıkıntı
lara katlanmak mecburiyetinde kalacağı belirtiliyor. 

O ağaçtan yedikten sonra ise, bu davranışı şöyle 
değerlendiriliyor: «Adem Rabbine asi olup şaşırdı.»89 

Adem'in bu davranışından sonra tevbe ettiği ve tev
besinin kabul edildiği de Kur'an'da bildirilmektedir.90 

Konuyla ilgili bu ayetler göz önünde bulunduruldu
ğunda, hiç kuşkusuz Adem'in unutması , hafıza za'fıye
tinden kaynaklanan normal bir unutma olamaz. 

86. İbnu Arabi, Ahkamu 'l-Kur'an, 2. Baskı, İsa el-Babi cl-Halebi-
1968, Ill/1249; Sabuni, en-Nübüuuetu ue 'l-Rnbiya, s. 62; cs-Scy
yid Sabık, el-Akaidu 'l-lslamiyye, Beyrut-Tarihsiz, s. 185. 

87. 2/Bakara 35; 7/A'raf 19. 
88. 20!faha ll 7. 
89. 20/Taha 121.  
.90. 2/Bakara 37.  
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C. PEYGAMBERLERiN MASUMİYETİ 

Peygamberler, seçkin kullardır. Terbiye ve eğitimle
rini yüce Allah üstlenmiştir. Onların hayatlan başkalan 
için örnek edinilecek bir modeldir. Yüce Allah onlar hak
km da şöyle buyurmaktadır: «İşte onlar, kendilerine 
kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. 
Eğer bunlar onları inkar etselerdi, derhal biz, onları 
inkar etmeyecek bir toplumu onlara vekil bırakırdık. İşte 
o peygamberler Allah 'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen 
de onların yoluna uy.n91 

Yine şöyle buyurmaktadır :  <<Onları, emrimiz U)'a
rınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine, 
hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi 
vahyettik. Onlar, bize ibadet eden kinıselerdi.»92 

Bu nedenle diğer insanlardan farklı olarak onlarda 
bulunması zorunlu 0lan bir takım sıfatları vardır. Bun -. 
lar: Sıdk (doğruluk), emanet (güvenirlili�), tebliğ, feta
net (üstün zeka) ve İ smet sıfatlandır. Bazıları bu sıfat
ıara vücut sağlığını da ilave ederler. Peygamberlik göre
vinin yerine getirilebilmesi ve bu görevi yerine getirir
ken insanlan tiksindirecek ve onları uzaklaştıracak bir 
vücut arızalarının bulunmaması gerektiğini söylerler. 
Biz bu sıfatıardan İsmet sıfatı üzerinde duracağız .  

Sözlükte ismet, men etmek ve korumak anlarnma 
gelir.93 kur'an-ı Kerim'de de  korumak,94 kurtarmak95 ve 
sım sıkı sanlmak96 anlamlannda kullanılmıştır. 

Istılahta ne anlama geldiği konusunda farklı tarif
ler verilmiştir. Farklı tarifler, ismet konusundaki farkh 

91. 6/En'am 89-90. 
92. 21/Enbiya 73. 
9:1. İbn Manzur, Lisanu 'l-Arab, Xli/403. 
94. 5/Maidc 67. 
95. ll/Hud 43. 
96. 3/Aiu lmran 101, 103. 
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anlayışlardan kaynaklanmaktadır. Ancak bu tariflerde 
ortak nokta, peygamberlerin, Allah'ın koruması altında 
oldukları ve çirkin davranışlardan onları korumasıdır. 

İsmet'in Mahiyeti 

İsmetin mahiyet ve hakikati konusunda farklı iki 
görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan birine göre, Allah 
peygamberlere emidere itaat gücü verdiği halde masiyet 
işlemeye güç vermemiştir. Diğer görüşe göre ise, Allah 
onlara günah işleme güç ve iradesi vermiş ancak kendi
leri bu gücü kullanmamışlardır, Al lah 'ın lutfuyla bu 
gücü kullanmaktan alıkonmuşlardır. 

Peygamberlerin masumiyeti Kur'an'da nass olarak 
geçmemektedir. Ayetlerin dolayh anlatimmdan bu sıfat 
çıkarılmıştır. 

Önemli müslüman fırkaların tamamı , peygamber
lerin büyük günah işl emediklerini, Allah'tan aldıkları 
talimatı insanlara aktanrken Allah'ın koruması altmda 
olduklarını yani bu hususlarda masum olduklarını söy
lerler. 

Ancak küçük günah işleyip işlemedikleri husu
sunda alimler arasında ihtilaf vardır. Alimierin bir kıs
mına göre onlar, küçük günah işlerler ama işledikten 
sonra tevbe eder ve bir daha o günahı işlemezler. Diğer 
bir kısmına göre onlar asla günah işlememişlerdir. 
Kur'an-ı Kerim'de bazılarına yöneltilmiş kınamalar, 
evla olanı terketmelerinden dolayıdır, yoksa günah işle
miş olduklanndan dolayı değiL Bu görüşte olanlara göre 
evla olanı terketmeleri de ya unutmaktan veya yanlış 
içtihaddan kaynaklanır. Şimdi her iki tarafın delillerini 
görelim. 

1 99 



Peygamberlerin Günah İşlemediklerini 
Söyleyenierin Delilleri 
Daha önce de anlattığımız gibi peygamberlerin 

ismeti bazı ayetlerin dolaylı anlatımından çıkarılmıştır. 
Bu konudakıt ilk müstakil eser yazan, İmamiyye fırkası
nın i leri gelenlerinden eş-Şerif el-Murtaza'dır. Ehl-i 
Sünnet kelamcılarından da Fahruddin er-Razi'dir (öl. 
606/1209). 

İsmet konusunda en aşırı görüşü Şiiler ileri sürmüş
lerdir. Onlara göre peygamberlikten önce de, sonra da 
peygamberler ne büyük, ne küçük ve ne kasıtlı olarak, ne 
de un utarak hiç bir günah işlememişlerdir. Onlara göre 
peygamberler, tebliğ konularında masum oldukları gibi 
arnelde de günahlardan masumdurlar ve masum oluş
lan,  peygamber oluşlarının bir gereğidir. Çünkü kişi bir 
davranışta bulunduğunda onu güzel gördüğü ve ona 
öylece inandığı için onu yapar. Günah işlediklerini kabul 
edecek olursak, o günahın da iyi bir davranış olduğuna 
inanıyorlar demektir. Bu ise, peygamberler için muhal
dir. Nitekim yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmak
tadır: «İşte onlar, Allah 'ın hidayet ettiği k imselerdir, 
onların yoluna uy. �,97 "Günah işlemeleri söz konusu olsa, 
b'ize hidayet rehberi olmalanhususiyetleri ortadan kal
kar."98 

Şiilerden sonra bu konuda en katı davrananlar 
Mutezile fırkasıdır. Onları da Eş'ari kelamcıları takip 
eder. Eş'ari kelamcılarından Razi (öl. 606/1209) şöyle 
demektedir: "Bizim görüşümüz şudur: Peygamberler 
(salat ve selam olsun onlara) peygamberlik dönemle
rinde büyük küçük hiç bir günaha kasıtlı olarak düşmez
ler, bundan masumdurlar. Ancak dalgınlık sonucu düş
meleri mürnkündür."99 

97. 5/En"am 90. 
98. Tabatabai, el-Mizan {ı Te(siri 'l-Kur'an, 1/134-137. 
99. Razi, Peygamberlerin Masumiyeti, s .  22 
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Razi, bu görüşünü teyid sadedinde, bu konuda yaz
mış olduğu müstakil eserde on beş delil zikretmektedir. 
Bu delillerden bir kaçı şöyledir: 

a. Peygamberimiz açısından -ki diğer peygamberler 
için de aynı durum sözkonusudur- meseleye baktığı
mızda yüce Allah onu örnek edinmemizi emretmektedir. 
Eğer günah işlemiş olsaydı, bu durumda, ya ona uyma
mız gerekirdi ki ,  bu caiz olmazdı , ya da uymakla 
yükümlü olmazdık ve bu da caiz değildir. Çünkü ayet
lerde ona uymamız emredilmektedir. Peygamberin 
günah işlemesi her iki durumda da batıl olduğuna göre, 
onun günah işlemiş olması mümkün değildir. 

b. Günah işlemiş olsalardı, cehennem azabıyla kor
kutulmaları gerekirdi . Çünkü bu konudaki ayetin 
hükmü açıktır: «Kim Allah 'a ve peygamberine baş kaldı
rır ve yasalarını  aşarsa, Allah onu temelli kalacağı 
cehenneme sokar. Ve onun için alçaltıcı bir azap var
dır.»1 00 Öte yandan: «Allah'ın laneti zulmedenlere (hak
sızlık yapanlara.)dır.>>1 0 1 hükmü gereğince ilahi laneti de 
hakketmiş olurlardı. Bu ise ümmetin icmaı ile batıldır. O 

halde günah işlemeleri de mümkün değildir. 
c. Peygamberler, Allah'a ibadeti ve günahlardan 

uzak kalmayı emrederler. Şayet ibadeti bırakıp günaha 
sapmış olsalardı yüce Allah'ın: «Ey inananlar, yapmadı
ğınız bir şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız bir 
şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep 
olur.>> 102 ayetine te�s bir duruma düşmüş olurlardı. 

d.  Peygamberler günah işlemiş olsalardı , şehadet
leri asla kabul edilrnezdi. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 
«Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse 
onun iç yüzünü araşırın . . .  » 1 03 Ayetin getirdiği emir açık: 

100. 4/Nisa 14. 
101 .  l l/Hud 18. 
102. 61/Saf 2-3. 
103. 49/Hucurat 6. 
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Fasık kişinin şehadetini kabul hususunda durup bir 
iyice emin olmak gerekiyor. Böyle bir durumun peygam
berler hakkında düşünülmesi ise imkansızdır. 104 

Peygamberlerin Günalı işlemiş Olmalarının 
Mümkün Olduğunu Söyleyenierin Delilleri 
Hadis ehli, peygamberlerin günah işleyebilecekle-

rini kabul ederler. Ancak risaleti tebliğ hususunda· 
masumdurlar. Amel yönüyle masumiyetleri, işledikleri 
günah üzerinde ısrar etmemeleri, bir günah işledikle
rinde uyanlmaları ve tevbe ederek bir daha o günahı işle
m emeleridir . 1 05 Bu konuda ileri sürdükleri deliller ise 
kıs_aca şöyledir: 

a. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin bazıları hak
kında isyan , zenb (günah) ve zulüm (haksızlık, haddi 
aşma) gibi · ·  , �; l:. ler kul lanmaktadır.  Şu ayetlerde 
olduğu gibi : 

«Adem Rabbine asi olup şaşırdı . " 1 06 

«Ta ki Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek 
olanı bağışlasın.» 1 07 

Ayrıca Hz. Adem ve eşinin şöyle dedikleri buyurul
maktadır: 

104. Daha geniş bilgi için bkz .: Razi, a. g. e., s. 22-32; Muhammed 
Süleyman el-Eşkar, E{ alu 'r-Resul, s. 144-148. 

105. Bkz.: Muhammed Süleyman el-Eşkar, a. g. e., s. 143. 
106. 20!faha 121.  
107.  48/Fcth 2. Ayet, Peygamberimiz Muhammed (s)  hakkın dadır. 
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«Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik, eğer bizi 
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden 
oluruz.» 108 

Yunus (a) da şöyle demiştir: 

<<(Allah 'ı m) sen eksikliklerden münezzehsin, yüce
sin, ben zalimlerden oldum.» 1 09 

Zulmetmek, günahla ilgili bir sözcüktür. Tevbe de 
ancak işlenen bir günah tan dolayı yapılır. 

b. Yüce Allah peygamberl erini şirk ve masumiyet
ten sakmdırmaktadır. Şayet günah i şlemeleri mümkün 
olmasaydı, bu sakmdırman ın bir anlamı olmazdı. Ancak 
peygamberl er bir gün ah işlediklerinde :mutlaka tevbe 
eder ve bir daha o günahı işlemezler. 

Ayrıca Peygamber (s)'in şu ve benzeri dualarını da 
delil olarak zikrederler. 

"Allah 'ım!  Günahımı,  bilgisizliğimi ,  i şimde aşırıl ı
ğıını ve benden dah a  iyi bildiğin bütün kusurlarımı affet. 
Allah'ım! Şakamı ve ciddi halimi, hata olarak ve bilerek 
işiediğim günahımı affet. itiraf ederim ki bu kusurların 
hepsi bende vardır."1 1 0 

Bu görüşü ileri süren ler, karşıtlarmın ileri sürdük
leri delilleri eleştirir, mesela, peygamberler günah işle
dikleri takdirde zalimlerin sınıfına dahil olmuş olurlar 
iddialarına karşı çıkarak, zulmün, günahta ısrar eden 

108. 7/A'raf 23. 
109. 2 1/Enbiya 87. 
1 10. Buhari, Daavat 60 . 
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için sözkonusu olduğunu, tevbe edip günahtan vaz geçen 
için zalim denilmeyeceğini belirtirler. 1 1 1  

Biz burada her iki tarafın önemli delillerini zikret
mekle yetindik. Daha geniş bilgi edinmek isteyenler 
akaid, kelam ve şernail kitaplarının ilgili bölümlerine ve 
tefsir kitaplarına müracaat edebilirler. Ancak bu konuya 
son vermeden önce konuyu maddeler halinde aktarmak 
istiyoruz: 

a. Ehl-i Sünnet ve diğer önemli fırkaların tamamı, 
peygamberlerin büyük günah işlemedikleri konusunda 
ittifak etmişlerdir. 

b. Peygamberler, Allah'tan aldıklan talimatı tebliğ 
hususunda m asumdurlar. Bu konuda fırkalar arasında 
ihtilaf yoktur. 

c. Küçük gün ah işlemelerinin mümkün olduğunu 
söyleyenler, bu günahlar üzerinde ısrar etm ediklerini ,  
günah işledikten sonra Allah' ın onları uyarması sonucu 
tevbe ettiklerini ve o günahı tekrar işlemediklerini belir
tirler. 

d. Küçük günah dahi işlemediklerini söyleyenler, 
Kur'an'da bazı peygamberlere yöneltilen lkınamaların, 
onların günah işlediklerini göstermediğini, evla olanı 
terketmiş olmaları sebebiyle kınandıklarını söylerler. 

D. Hz. ADEM'İN CENNETi 

Hz. Adem (a)'in bulunduğu ve sonradan içerisinden 
çıkarıldığı cennetin, müminlerin h esap sonucu mükafat 
olarak girecekleri cennet mi, yoksa dünya bahçelerinden 
bir bahçe mi olduğu hususunda alimler arasında ihtilaf 
vardır. Alirolerin çoğuna göre, dirilişten sonra müminle-

l l l .  Daha geniş bilgi için bkz.: Muhammed Süleyman el-Eşkar, a. g. e., 
s. 149 vd. 
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rin mükafat olarak girecekleri cennettir. Bir kısım alime 
göre ise, dünya bahçelerinden bir bahçedir. Her iki görüş 
sahipleri de, görüşlerini teyid sadedinde bir takım delil
ler ileri sürmüşlerdir. 

Dirilişten sonra müminlerin mükafat olarak gire
cekleri cennet olduğun u söyleyen leri n delilleri: 1 1 2 

a. Yüce Allah, Adem'le eşinin o cennetten çıkmala
rını emrederken «Oradan inin. >>1 1 3 ifadesini kullanmak
tadır. Bu, bulundukları cennetin gökte olduğunu göste
rir. Çünkü ancak yüksekte olan birine "in" sözcüğü kulla
nılır. 

b. Yüce Allah, Hz. Adem'in bulunduğu cenneti öyle 
vasıflarla nitelemektedir ki ancak mükafat cenneti bu 
vasıflarla nitelenir. Çünük yüce Allah ; Hz. Adem'e hita
ben : <<Orada ne acıkacak ve ne de çıplak kalacaksınız.» 1 1 4  

buyurmaktadır. 
c. Yüce Allah : 

(Dedik ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. ") 
buyı.nınaktadır.11S " '' sözcüğünün OOşındaki 

j\ '' takısı abdi zihni için getirilmiştir. Yani "cen-

net" sözcüğü mutlak olarak zikredildiğinde akla gelen 
mükafat cennetidir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, alimierin bir kısmı 
da, Hz. Adem'in içerisinden çıkarıldığı cennetin, dünya 
bahçelerinden bir bahçe olduğunu söylerler. Bunların 
ileri sürdüğü deliller: 1 1 6 

1 12. lbnu Kesir, Kasasu 'I-Enbiya, I/45; Sabuni, en Nübüvvetu ve'l-
Enbiya, İkinci Baskı, 1980, s. 12 1-122. 

1 13. 20/l'aha 123. 
1 14.  20/l'aha 1 18. 
1 15. 2/Bakara 35. 
1 16. Kasimi, Mahasinu 't-Te'vil, Mısır-1957, Wlll- 112; Abdulvehhab 
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a. Şayet Hz. Adem'in bulunduğu cennet; mürninle
rili dirilişten sonra hesaba çekilip mükafat olarak gire
cekleri cennet olsaydı, Hz. Adem, şeytanm şu telkinle
rine aldanmazdı: «Ey Adem, .sana ebedilik ağacını ve 
eskimeyen bir saltanatı göstereyim mi?»1 1 7  Eğer mükafat 
cenneti olsaydı, zaten orada ebedi olacaklardı. 

b. Mükafat cennetine giren bir daha o cennetten çık
maz. Nitekim yüce Allah şöyle buyunnaktadır: «Onlar 
oradan çıkarılmayacaklardır.>> 1 1 8  

c .  Hz. Adem'in yeryüzünde yaratıldığı hususunda 
bir kuşku yoktur. Adem kıssasında yüce Allah'ın Adem'i 
göğe Çıkardığına dair bir ifade mevcut değildir. Şayet 
Al lah (c.c.) onu göğe yükseltmiş olsaydı, bu husus mut
laka zikredilirdi. Çünkü yeryüzünde onun göğe yüksel
tilmesi, zikre değer bir nimettir. 

d. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir riva
yette Peygamber (s),  Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil nehir
lerinin cennet nehirlerinden olduğunu belirtmektedir. O 

halde dünya bahçeleri için de cennet tabiri kullanılmak

tadır. 
Diğer görüş sahipleri, bu görüşte olanlan çoğunluğa 

muhalefet etmek ve selefin yolundan ayrılmakla suçlar
ken bu görüş sahipleri de, diğerlerinin delillerini eleŞtir
mekte ve delillerinin tutarlı olmadığını söylemektedir. 
Şöyle ki: 

YÜce Allah'ın Hz. Adem'le eşi Havva'nın cennetten 
çıkarırken onlara «oradan inin>> demesi , bulundukları 
cennetin gökteki mükafat cenneti olmasını gerektirmez. 
Bilakis bulunduklan cennet (bahçe) yeryüzündeki yük
sekçe bir tepede i di ve bu nedenle «oradan inin>> 
buyurdu. 

en-Neccar, Kasasu 'l-Enbiya, Kahite-Tarihsiz, s. 22; Afif Abdul
fettah Tabbara, Maa 'i-Enbiya fi 'l-Kur'ani 'l-Kerim, 5. Baskı, 
Bcyrut-Tarihsiz, s. 39. 

ll 7. 20traha 120. 
1 18. 15/Hicr 48. 
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Bulunduklan cennette acıkmamaları ve çıplak kal
mamalan ise, o bahçede bir çok meyveyi hiç yorulmadan 
elde edebileceklerini anlatır. Ama yasak ağaçtan yedik
ten sonra oradan kovulmuş ve yiyecekle giyecekleri elde 
etmek için yorularak çalışmaları gerekmi ştir . 

NETİCE 

İn sanın nereden geldiği ,  aslının ne o lduğu tarih 
boyunca her insanın merakını celbetmiş ve onu meşgul 
etmiş bir konudur. Felsefenin temel konularmdan biri de 
budur. 

Yüce Allah ,  Adem kıssasıyla insan ı n  bu merakını  
gidermekte aslının ne olduğunu, nereden geldiğini ona 
haber vermektedir. Ancak bu konuda verilen bilgi insa
noğlunun bu konudaki merakını  gidermekle kalma
makta ondan alacağı ders ve ibretler de bu bilgiyle bir
likte verilmektedir. 

Kıssanın en önemli yönü, insanın kainattaki konu
munu belirlemesidir. O, yeryüzünde halife olarak yara
tılmıştır; yeryüzünün yöneticisidir . Yeryüzündeki her 
şey onun emrine verilmiştir: «0, yerde ne varsa hepsini 
sizin için yarattı.» 1 1 9  

Henüz yaratılmazdan önce Yüce Allah onu yarata
cağını meleklere h aber vermiş  ve kainattaki konumu 
melekler tarafından tartışılmıştır. İnsanın savunmasını 
da bizzat Allah yapmıştır. Bu da insanın önemini göster
mektedir. Yüce Allah insanı yarattıktan sonra ona 
eşyaya isim verme kabiliyeti vermiş ve meleklerle adeta 
bilgi yarışmasına çıkarılarak bu üstünlüğü vurgulan
mıştır. 

Meleklerin ona secde etmeleri ise, evrendeki konu
munu zirveye ulaştırmıştır. Yüce Allah'ın meleklere 
Adem'e secde etmelerini emretmesine melekler arasinda 

1 19.  2/Bakara 29 . 
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olup cin soyundan olan İblis karşı çıkmıştır. Kendisinin 
ateşten yaratıldığını, Adem'in ise topraktan yaratıldı
ğını söyleyerek kendisinin Adem'den üstün olduğunu 
ileri sünnüş ve bu tekebbüründen dolayı Allah'ın lane
tini hakketmiştir. 

imtihan için yaratılmış olan insanın ezeli ve ebedi 
rakibi belirlenmiştir: İblis. 

Kıssada insanı aldatmak ve onu bulunduğu zirve
den aşağıların aşağısına indinnek için İblis'in her yola 
baş vuracağı anlatılmaktadır. Nitekim insanların ilk 
atası Adem'i asılsız vaadleriyle aldatmış ve cennetten 
çıkanlmasını sağlayabilmiştir. 

Yüce Allah bizleri İblis'in/şeytanın hile ve oyunla
rına karşı uyarmak için atamızın başından geçen bu 
olayı bize haber vennektedir: <<Ey Adem oğulları! Şeytan 
ana-babanızı (Ade m ile Havva 'yı), çirkin yerlerini ken
dilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten 
çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir beleya düşürmesin. 
Çünkü o ve kabilesi, sizin onları görmeyeceğiniz yerden 
siii görürler. ·Şüphesiz biz şeytanlan, inanmayanların 
dost ları kıldık. '' 1 20 

Şeytanın hilelerine aldananlar, aşağıların aşağı
sına düşerler. Şeytan , inanmayanları hakimiyeti altına 
alır. İnananlar üzerinde ise bir h akimiyeti yoktur: 
«Kur' an okuduğun zaman, (önce) o kovulmuş şeytandan 
Allah 'a sığın! Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rable
rine tevekkül edenler üzerinde onun bir hakimiyeti yok
tur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edineniere ve onu 
Allah 'a ortak koşanlaradır.>> 1 2 1  

İnananlar, onun oyununa gelip yanlış bir davra
nışta bulunduklarında tevbe eder ve bir daha böyle bir 
hataya düşmemeye çalışırlar. Nitekim ilk atamız Adem 
de bunu yapmış, yasak ağaçtan yedikten sonra tevbe 
etmiştir. 

120. 7/A'raf 27. 
121.  16/Nahl 98-100. 
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Hz. ADEM'İN İKİ OGLU 
<KABiL İLE HABiL> 

Hz. Adem'in iki oğlunun kıssası Maide Suresi 'nde 
geçmektedir. Kıssada bu iki oğulun i simleri belirtilme
mektedir. Tevrat'ta isimlerinin Kain ile Habil olduğu bil
dirilmektedir. Kain'in adı Kabil olarak İslami l iteratüre 
sonradan yerleşmiştir. 

Maide Suresi 'nde geçen bu kıssa şöyledir: 
«Onlara Adem 'in ilıi oğlunun haberini gerçek üzere 

oku: Hani herbiri b irer kurban sunm u�lardı, (kurban) 
birinden Jwbul edilmiş, öteil inden edilmemişti. (Kur
banı kabul edilmeyen, kabul edilene): 'Seni öldüreceğim ' 
dedi. (0 da): 'Allah ancak müttakilerden lwb ul eder. 
Andolsun eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatsan 
(bile) ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. 
Çünkü ben alemierin Rabbilıden korkarım. Ben isterim 
ki sen, benim günahımı da, Jwndi günahını da yüklenip 
ateş halkından olasın. Zalimterin cezası budur. ' dedi. 
Nihayet nefsi ona, kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi ve 
tuttu onu öldürdü, b u  yüzden de kaybedenlerden oldu. 
Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gönıeceğini ona 
göstermek için yeri e�eleyen bir Jwrga gönderdi. 'Yazık
lar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cese
dini gömmekten aciz miyim (ben)? '  dedi ve pişman olan
lardan oldu_,,, 

1.  5/Maide 27-3 1 .  
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Şeytan , Adern'e secde etmeyi reddettikten sonra 
cennetten kovulmasına ve lanetlenmesine sebep olan 
Adern ve soyunu aldatmak için Allah'tan kendisine kıya
rnete kadar mühlet vermesini istemiş ve Allah da bu iste
ğini kabul etmişti. Zaten insanoğlu için dünya hayatı bir 
imtihan yeri olacaktı ve imtihan yeri olması , bir rakibi
nin olmasını gerekli kıhyordu. Kuşkusuz Allah'ın ezel
deki takdiri de buydu. 

Şeytan , görevin e  başlarken Allah 'ın h uzurunda 
şöyle demişti: «Öyle ise beni azdırmana karşılık and içe
rim ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin 
doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Son ra elbette 
önlerinden, arlwlarından, sağla n.ndan, sollarından 
onlara sokulacağım ve sen, onlann. çoğunu şülıreden.let
den bulamayacahsnı .»2 

. Şeytan ikinci başarısım gerçekleştirdi .  Adem'in 
oğul larından birinin (Kabil 'in), diğerini (Habil'i) öldür
mesini sağladı. 

Kabil ile Habil arasındaki anlaşmazhğın nedeni 
Kur'an'da anlatı lmamaktadır. Kur'an'da anlatılan, her 
ikisinin Allah'a birer kurbari takdim ettikleri , birinin 
kurbanı kabul edilirken diğerinin kurbanınm kabul edil
mediğidir. Ancak niçin kurban takdim etmişler, işte bu 
hususta h erhangi bir açıklama yoktur. 

Sahabenin bazılarından gelen rivayetlerle kimi 
tarihçi ve rnüfessirin anlattıklarına göre Hz. Adem'in eşi 
Havva, her hamile kaldığında ikiz doğuruyordu ve ikiz
lerden biri oğlan, öteki ise kız idi. Çocukları evlilik çağına 
geldiğinde qir karında doğan erkek i le diğer karında 
doğan kızı evlendiriyordu. Çocukları evlilik çağına geldi
ğinde Kabil ' le beraber doğan kızı Habil i le,  Habil ile 
doğan kızı da Kabil ile evlendirrnek istedi. Ancak Kabil 
ile birlikte doğan kız, güzel idi ve Habil ile birlikte doğanı 

2. 7/A'raf l6-17.  
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i se çirkindi .  İşte bu n edenle Kabil bu evliliğe karşı çıktı. 
Kendisinin ikizi olan güzel kızla evlenmek istedi. 

Hz.  Adem, anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için 
Allah'a birer kurban takdim etmelerini ve kurbanı kabul 
edilen kişinin güzel klzla evlenınesini önerdi. Bu öneriyi 
kabul etti ler. 

Kabil çiftçilikle uğraşıyordu. Habil i se, çoban idi, 
hayvan otlatıyordu. Habil ,  kurban etmek üzere sürüsü
nün en iyilerinden semiz bir koç seçti. Kabil ise, tarlasm
dan bir demet ekin getirdi. Getirdiği demetin içerisinde 
olgun bir başak gözün e ili ştİ ve bu başağın kurban edil
mesine gözü tah ammül etmedi. O başağı ayırdı ve onu 
kendisi yedi. 

Kurbanlarını  orta yere bı raktı lar. Gökten bir ateş 
indi ve Habil ' in  takdim ettiği koçu yedi. Bu, kurbanın ın 
Allah tarafından kabul edildiği anlarnma gel iyordu. 
Kabil ' in ekin demetine i se hiç i l i şm edi ,  demet olduğu 
yerde kaldı. Bunu gören Kabi l , kardeşi Habil'i öldürmeyi 
kafasına koydu. 

Rivayet bu şekilde devam edip gitmekte ve dah a pek 
çok meseleden bah setm ektedir. Ne var ki anlatılan bu 
rivayetin kaynağı İ srai l iyat3 ol duğu için okuyucuyu bu 
rivayetlerle daha fazla meşgul etmek istemiyoruz. 

Kabil'in Habil'i öldürmesi , bu sebepten olabil eceği 
gibi başka bir sebepten dolayı da olabilir. Ancak 

·
bu gibi 

konularda kesin konuşabilmek için Kur'an'dan bir deli
lin olması gerekir. Nitekim bu kıssada da yüce Allah ,  bu 
gibi konularda gerçek bir delile dayanmaksızın söz söy
lenmemesi gerektiği konusunda bizleri uyarmaktadır. 
Bu uyarısında yüce Allah şöyle buyurmaktadır: <<Onlara 
Adenı 'in iki oğlunun haberini gerçek üzere oku (anlat).» 
Yani olayı gerçeği üzere ve abartmadan anlat.4 
3 .  Scyyid Kutu b ,  Fi Zilali'l-Kur 'a.n, Bcyrut-1!)7 1,  IV703. 
4 .  5/ Maidc 27. Bkz. M. Mah mut Hicazi, Furkan 'I'eji;iri, (çev. Mch· 

mct Keskin), İstanbul -Tarihsiz, lV48. 
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Kur'an-ı Kerim bu kıssada bize iki ayrı insan tipini 
çizmektedir. Hz. Adem'in iki oğlunun sergiledikleri bu 
iki tip, her zaman ve her yerde rastlanan tiplerdir. 

Bunlardan biri, Allah'ın emirlerine bağlı, başkasına 
haksızlık etmekten çekinen müttaki insan tipidir. Diğeri 
ise, hakkına razı olmayan, hep kendi menfaatini düşü
nen kıskanç ve saldırgan insan tipidir. 

Ayetlerin Işığında Psikolojik Tahliller 

Yeryüzün deki in san sayısının henüz bir aile çerçe
vesini aşmadı�rı bir dön emde bir insan kendi öz kardeşini 
öldürüyor! Kardeşi , 'onu caydıracak bütün yollara teves
sül etmesin e  rağmen . Kalbini yumuşatmaya, merhamet 
ve kardeş l ik  du.ygularmı harekete geçinneye çal ışma
sma, kendi sin i  öl dürmeye kalkışsa bile ona karşılık ver
m eyeceğini  söylemesine rağm en. Ama bütün bunl ar 
onun kinini,  nefret ve kıskançlık duygularını yatıştıra
madL İç indeki kin daha da arttı; gözlerini kin ve kan 
bürüdü. Nih ayet yeryüzü toprağına insan kanı akıttı. 
Hem de kendi öz kardeşinin kanını. Yeıyüzünde ilk katil 
oldu. Kimi insanlar, iyilik önderi olur, kimileri de kötü
lük önderi. 

Kabil ' in kafasında oluşan bu cinayet fikrinin nasıl 
yerleştiği, niçin yerleştiği belirtilmemekle birlikte nasıl 
geliştiği çok özlü  bi r ifadeyle dil e getiril iyor: 

Kardeşini ö ldürmeye n efsi 
öldürmeyi kolay gösterip süsledi. '' 

ğüyle aniatılmak istenen bu.5 

onu teşvik etti ; onu 
•/ :(; ,, sözcü-
�_yv 

Ayetin bu öz_lü ifadesi üzerinde iyi düşünüldüğünde 

5 .  Salah Abdul fct.t.ah Halid, a. g .  e . ,  IW106. 
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Kabil'in içindeki iç çatışma süreci hakkında bir takım 
ipuçları yakalamak mümkün. 

Kardeşine karşı kin ve kıskançlık duyguları besle
yen Kabil, önce kendi içinde �ir takım ruhi çatışmalar 
yaşıyor. Şeytan ve nefsinin telkinlerine kulak verdiğinde 
bunlar kinini ve kıskançlığını tahrik ediyor, kardeşini 
öldürdüğü takdirde arzularına kavuşacağmı fısıldıyor
lar. Ve nihayet kar�eşine bu çirkin niyyetini ifşa ediyor: 
«Seni öldüreceğim . .. 

Kardeşin in cevabı : <<Allah ancak müttakilerden 
(adak/arını) lwbul eder. Andolsun eğer sen beni öldür
mek için elini uzatsan (bile) ben seni öldürmek için sana 
el kaldırmam. Çünkü ben alemterin Rabbinden korlw
run. Ben isterim ki sen, benim günahum da, kendi güna
hılll da yüklenip a t e{i h a llu ndan olasuı . Za lim/erin 
cezası budur.» Kuşkusuz Habil ' in bu kardeşçe ve yumu
şak sözleri , Kabi l ' i  etkiliyor ve kinini bir nebze de o lsa 
yatı ştırıyordu. Ne var ki fırsatını  bulduğunda şeytan 
tekrar devreye giriyor ve onu kışkırtıyordu. Kabil, med 
ve cezirlerle dolu bir h al eti ruh iye içeri s indeydi . En 
sonunda şeytanm kışkırtma ve telkinleri ağır bastı . 

Habil'in verdiği cevaptan onun, kardeşinin bu duru
muna üzülmekle birlikte ona bir iç huzurun hakim oldu
ğunu sezinliyoruz. Onda ne bir iç çatışma ve ne de bir taş
kmlık vardı. Tam bir sükunet içeri sinde ve mesaj yüklü 
bir karşılıkla Kabil' in :  "Seni öldüreceğim." sözüne cevap 
veriyordu. Kendisini (ildürmeye kalkıştığı takdirde ona 
karşılık vermeyeceğin i belirtirken , Kabil ' in zihninde 
doğabilecek yanlış bir imajı da silmeye çalışıyordu. Ona 
k arşılık vermemesin in , aczinden kaynakl anmadığmı , 
sadece ve sadece Allah korkusundan kaynaklandığını 
h atırlatıyordu .6  D eğilse, kendisi de aynı şeki lde onu 
öldürebil irdi . Ama kalbi kinle dolup taşan Kabil, bu 
6. Scyyid Kutu b, a. g. c., Il/705. 
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r.ıesajı  anlamadı. Müminin bu tavrını o gün Kabil anla
madığı gibi bugün de Allah ve ahiret inancını tanımayan
. ·ır bunu anlayamazlar. Anlamadıklan için de mürninle-
in bu tavnnı korkaklık ve pısırıklıkla niteliyorlar. 

Kur'an-ı Kerim, Kabil'in Habil'i nasıl öldürdüğü 
üzerinde durmaz. Sadece "ve tuttu onu öldürdü" demekle 
yetinir. Bu korkunç sahnenin tasvirini yapJTiaz. Ta ki 
z ihin onunla bulanmasın. Çünkü kötülüğü tasvir, saf 
zihinleri bulandırır. Belki de kötülüğe teşvik eder. 

Habil'i öldürdükten sonra Kabil 'in içine düştüğü 
durum da çok özlü bir ifade ile anlatılır: "Bu yüzden de 
kaybedenlerden oldu." Eğer kaybettiği hususlar bir iki 
cümle i le anlatılmış ol saydı, belki insan zihni onlara 
,takılır, başka kayıpları düşünme ihtiyacı duymazdı. 1 
B öylece i nsanın düşünce ufku onl arl a sınırlanmış 
olurdu. 

N e leri kaybetti Kabil? 
Kanını akıtmakla kardeşini kaybetti . 
Ailesinin nefretini üzerin e  çekmekle ailesini kay

betti. 
Kardeşlik ve sevgi bağlarını kaybetti . 
in sani duyguları; şefkat, merhamet, müsamaha 

duygularını kaybetti. 
İçine düştüğü pişmanlık duygusuylri hayatın tadını 

kaybetti . 
İyiler arasında am lmayı, tarihini kaybetti . 7 
Kalb ve gönül huzurunu kaybetti . 
Arzuladığı hedeflerine kavuşrnayı kaybetti. vs . . .  
Kabil'in, kardeşini öldürdükten sonra cesedini nasıl 

:>rtadan kaJdn .'\cağını bilememesi, bunun için bir karga
n ın rehberliğine ihtiyaç duyması, içine düştüğü şaşkın
I ıli V<' çıkınazı gözler önüne sermektedir. Kendi kardeşini 

i Scyyid Kulub, a. g. c., ITJ70G; Sal alı Abdulfcltah Halid, a. g. e.,  
ITI/110. 
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öldürecek kadar kendisini kudret sahibi sanan biri, 
öldürdüğü kardeşini n  cesedini nasıl gizleyeceğini bile
miyar. Hayvandan dahi daha aşağı bir duruma düşüyor. 
Kendisi bile bu durumunu itiraf etmekten kendini ala
mıyor: «Yazıklar olsun bana, şu lwrga kadar olup da 
kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim (ben)?» 

Kıssa, Kabi l ' in pişmanlığını ifade etmekle son 
bulur. Ne var ki bu pişmanhk, tevbekarın pişmanhğl 
değildi. Bilakis, kin ve nefretle dolup taşan ve arzuladığı 
hedeflere ulaşamayan başansız kalmış birinin pişmanh
ğlydı. 

Kabi l'in bu cinayeti i şleyineeye kadar nasıl bir iç 
çabşması geçirdiğini gördük. İ şte bu konuyla ilgili bir 
hususu gündeme getirmek istiyoruz. 

Kur'an'da nesh bulunduğunu söyleyen müfessirler
den kimisi, «İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de 
Allah sizi onunla hesaba çeker.»8 ayetinin, yine aynı 
surede geçen : «Allah kimseye gücünün üstünde bir şey 
teklif etmez.»9 ayetiyle n eshedildiğini söyler. 1 0 

Bu görüşlerini desteklemek için de, sebeb-i nuzulle 
ilgili şu anlamdaki rivayetleri n aklederler: Mensuh 
olduğu söylenen ayet indiğinde ashab (r) Rasulullah (s)'e 
namaz, oruç vs. gibi arneli hususlara güçlerinin yettiğini, 
kalbierinden geçen şeylere ise güçlerinin yetmediğini, bu 
sebeple bundan muaf tutulmaları gerektiğini iletmişler. 
Rasulullah (s) karşılık olarak: «Size ne oluyor, Ehl-i 
8. 2/Baknra 284. 
9. 2/Bakara 286 . 
10. Katade, Kitabu 'n-Nasih ve'l-Merısııh, Bcynıl- 1985, s .  :n; İbnu 

Ebi Talib cl-Kaysi, Ebu Muhammed Mckk i ;  el-Izah lı: Nevasihi'l 
Kur'an ve Mensulıi, Suudi Arabi sta n- 1976, s .  167- 168; lbnu'l
Ccvz i ,  Ebu 'I -Fcrac; Nevasihu 'l -K11r 'arı, Bcy ru t - 1 98fi,  s .  97 ; 
Suyuti, el-IIkan (i Ulumi'l-Kur'an, Mısır-HJ7H, II!lfifi. 
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Kitabın söylediği gibi mi konuşuyorsunuz. ?>> buyurmuş 
ve ardından : ((Hayır, öyle ckmeyin, 'Işittik, itaat ettik. 
Rabbimiz, (bizi) bağışlamanı dileriz. '>, 1 1 deyin buyur
muştur. 

Bilahare, nasih olduğu söylenen ayet inmiş ve ashab 
buna çok sevinmiştir. 12 

Sebeb-i nuzul olarak anlatılan bu ve benzeri riva
yetlerle sözkonusu ettiğimiz iki ayet iyi düşünüldü
ğünde, ayetler arasmda bir neshin sözkonusu olmadığı 
anlaşılacaktır. Şöyle ki: 

Mensuh olduğu söylenen ayette yüce Allah ,  insanın 
iç inden geçirdiklerinden de hesaba çekileceğini ; nasih 
olduğu söylenen ayette ise insanın, gücünün yetmediği 
hususl ardan sorumlu tutulmayacağın ı bildiriyor. İki 
ayet arasında neshin bulunduğunu söyleyenierin hatası, 

i n sanın , içinden geçen her şeyin onun gücü:. dışmda oldu
ğun u sanmalarından kaynaklanıyor o1mah. Oysa iinsa

nın içinden geçen şeyler arasında gücü dahilinde ·olan
l an da vardır. Kişi, iradesini kullanarak içinden geçen 
kötü niyet ve düşüncelerini frenleyebilir. Böyle bir çaba 
olmadığı takdirde bu kötü niyet ve düşünceler, günün 
birinde patlak verir ve kişiyi kötülüklere sürükler. 

Mensuh olduğu söylenen ayet, eğitim alanmda 
önemli bir noktaya parmak basmaktadır: Müslüman
dan , kendisini bir iç eğitime; nefs tezkiyesine tabi tutma
sını ,  i çinde beliren kötü düşünceleri söküp atmaya çalış
masını emretmektedir. "Eğer nefsinizi ef:ritmez, içiniz
den geçen kötülüklere engel olmak için iradenizi kullan
m ayacak olursanız, Allah bunun hesabını soracaktır." 
demektedir. 

Asimda kişi, iranesi dışmda cereyan eden fiil ve söz
lerinden dolayı da sorumlu değildir. N e var ki insanın dış 

l l. 2/Bak n ra 28i'i . 
12.  Bu konudaki rivayetler içi n bkz.: İbnu'l-Ccvzi, a. g. c., s. 97-100. 
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fiilieri arasında iradesi dışında olanlar daha az, kalbi 
arneller arasında da iradesinin dışında olanlar daha çok
tur. Bu durumda nasih olduğu söylenen ayet, sadece 
irade dışı olan şeyleri, birinci ayetin kapsamı dışına 
çıkarmıştır. Ama ihtiyari olan ve engellenilmesine çalı
şılmayan her düşün ce ve davranışından dolayı kişi 
sorumludur. 

1. Kıssada Sözkonusu Edilen Kişiler 
Hz. Adern'in Öz Oğulları mıdır? 

Kı ssayı takip eden : «Bundan dolayr. İsra iloğulla
ruw şöyle yazdıll:  Kim, bir cana kıyma.mış ya da. yeryü
zünde bozgunculuk yapmamış olan bir ca m öldürürse, 
sanili b ütün insan ları öld ü rnı üş gibidir. Kim de onu(n 
hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa., b ü tün insan
ları yaşatmış gibi olur>> 1 3 ayetine bakarak kıssada söz
konusu edilen iki kişinin ,  Hz. Adem 'in öz oğulları olma
dıklarını, İsrailoğullarından iki kişi olduklarını söyle
yenler olmuştur. 1 4 Çünkü kardeşlerden birinin diğerini 
öldürmesi, İsrailoğullarına kısasın emredilmesine sebep 
olmuştur. Bu iki kardeş Hz .  Adem'in oğulları olsaydı , 
onların yaptıklarından dolayı niçin İ srailoğullarına 
kısas emredilmiş olsun ki , derler. 1 5 

Müfessirleri n büyük çoğunluğu ise,  onların , Hz. 
Adem'in öz çocukları olduklarını söylerler. Bu konuda 
kuvvetli deliller de il eri sürer ler. Şöyle ki : 

Ayette geçen "bundan dolayı" ifadesi kıssaya değil , 
kıssanm kapsadığı anlama raci dir. Yani ,  in san öldür · 
rnek, haddi zatında büyük bir zulüm, neticesi hüsran ve 
pişm anlık ol aıi büyük bir cinayettir. İnsan o lanın bun -

13. 5/ı\tlai de :�2 .  
1 4 .  Bkz.: Taberi . 
15. Bkz.:  El ınalıl ı ,  Hak Dini Kur'an Dili ,  İslaııbul - l �J79, IIL'1658. 
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dan son derece sakınması gerekir. Oysa bu zulüm insan
lar arasında bir vakıadır. Kıssa, muhteva açısından İsra
i loğullarının durumuna tamamen ,uygundur. İşte bu 
n eden le İsrailoğullarına kısas emredilmiştir. 16  

Ayrıca bu iki kişi İsrailoğullarından olsaydı, katil, 
kardeşinin cesedini gömmek suretiyle ondan kurtulmayı 
bilir ve bu konuda bir karganın rehberliğine ihtiyaç duy
m azdı. Katilin bunu bilmemesi , insanlığın henüz ilk 
dönemlerini yaşadığını gösterir. 1 7 

Ayet ayrıca önemli bir hususa dikkat çekmektedir: 
Bir insan öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir; bir 
in sanın yaşamasına sebep olan da bütün insanları dirilt
miş gibidir. Çünkü insan için ilk öldürme önemlidir. Kişi 
bir cana ilk kıydığında, bu işi yapmazdan önce bir takım 
tereddütler geçirir. Ama öldürme i şini gerçekleştirdik
ten sonra artık cana kıymak onun için kolay bir şey olur. 
Haksız yere birini öldüren, başka birini de aynı şekilde 
h aksız yere öldürebilir. İlk kıydığı can da, sonra kıyacağı 
canlar gibidir. Yaşama hakkı da her can için aynı sevi
yede bir haktır. Böylece bir cana kıyan, yaşama hakkına 
kıymış gibidir. 1 8 Bir canın yaşamasına sebep olmak da, 
h ayat hakkına olan saygıyı gösterir. Böyle bir davranış 
başkalarına da örneklik teşkil eder ve onların da böyle 
davranmalarını sağlar. Öldürme için de aynı durum söz
konusudur. 

2. Kıssadan Çıkanlacak Dersler ve 
Alınacak İbretler 

1. Hz. Adem'in bu iki oğlunun sergiledikleri iki tip 
insan, dünyanın her yerinde ve h er zaman yaşayan tip
lerdir. Çevresini ibretle gözleroleyen her insan, kendi 
16. El malı lı, a. g. e., III/1659. 
17. Salah Abdu l fcttah el-Halidi, a. g. e., III/95. 
18. Seyyid Kutu b, a. g. e., II/707. 
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çevresinde de bu insan tiplerinin yaşadıklarını görecek
tir. 

2. Kötülüğe giden yolun başlangıcı, kötülüğe niyyet 
etmek ve onu düşünmektir. Mürnin kişi, zihnine takılan 
kötülükleri zihninden silme yollarını  araştırmahdır. 
İrade dahilinde olan iç amellerimizden de hesaba çekile
ceğiz. 

3. Kişiler, çocuklarının ya da eş veya akrabalarının 
işledikleri kötülüklerden sorumlu tutulamazlar. Nite
kim Hz . Adem bir peygamber olduğu halde ken di öz 
çocuklarından biri , diğerini öldürmüştür. Kuşkusuz her 
insan , kendi çocuklarının ve yakınlarının eğitiminden 
sorumludur. Ancak bu görevini yerine getirirken başarılı 
olamayabil ir. Önemli ol an, eğitim görevini yerine getir
meye çal ışması ve bunun yol larına tevessül etmesidir. 

4. İnsan suç i şlernek suretiyle mutlu olamaz. Bilakis 
daha da mutsuz olur. Bunalımiara girer ve neticede hüs
rana uğrayanlardan olur. 

5.  Suç i şlendikten sonra iki türlü pişmanlık sözko
nusu olabilir. Pişmanlık duyup tevbe eden , Rabbinden 
kendisini bağı şlamasını  dileyen , yeniden doğru yola 
adım atmıştır. Ama başansızlığından, arzularını gerçek
leştirememiş olmaktan dolayı pişmanlık duyanın bu piş
manlığınm kendisine h erhangi bir yararı yoktur. 

6. Bir iyil iğe rehberlik edip bu konuda başkalarına 
örnek olan, onun izini takip edenlerin sevaplarından 
yararlanır. Aynı şekilde bir kötülüğe rehberlik edip bu 
konuda başkalarına örnek olan da, başkalarının  onun 
izinden gitmelerinden dolayı günah kazanır. 
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TEYRAT'TA HZ. ADEM 

1 .  Tevrat'ta Hz. Adem 

Tevrat'm ilk bölümü olan Tekvin (yaratılış) bölümü, 
evrenin yaratılışını an iatmakla söze başlar. Buna göre 
Allah , birinci gün dünyayı, ikinci gün göğü, üçüncü gün 
bitkileri, dördüncü. gün güneş ,  ay ve yıldızları , beşinci 
gün suda yaşayan hayvanlarla  h avada uçan kuşlan , 
alt11;ıcı gün de karada yaşayan hayvanlarla insanı yarat
mıştn·.1 Yedinci gün ise ,  yaptığı bu işlerden dolay1 dinlen
miştir. Allah'ın bu gÜnde dinlenmesi sebebiyle de bu gün 
kutsal ve mübarek bir gündür. 2 

Mevcut Tevrat'ta insanın yaratılışından bahsedilir
ken şöyle denilmektedir: "Ve Allah dedi : Suretimizde 
benzeyişimize göre insan yapalım; ve denizin balıkiarına  
ve  göklerin kuşlan na ve sığırlara ve  bütün yeryüzüne ve 
yerde sürünen her şeye hakim olsun."  3 

Yüce Allah ,  yerin toprağından Adem'e şekil verdi ve 
burnuna hayat nefesin i  üfledi. Onu Aden'in doğu yaka
sında diktiği bir bahçeye yerleştirdi. O bahçede her türlü 
ağacı dikmişti .  Bahçenin ortasma da hayat ağacını ; iyi
lik ve kötülüğü bilme ağacını dikmişti. Adem'e şunları 
emretti: Bahçeye bakıp onu koruyacaksın . Bahçenin her 
ağacından dilediğin gibi yiyebilirsin .  Ancak iyil ik ve 
kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan 

1 .  Tckvin ,  Birinci Bab. 
2. Tckvi n, ll/1-3. 
3. Tekvin, l/27. 
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yediğin gün mutlaka ölürsün.4 
Yüce All ah bu arada hayvanları da topraktan 

yarattı. Onları Adem'in yanma getirerek Adem'den 
onlara ad koymasını istedi. Adem de onlara ad koydu. 
Bundan böyle hayvanlar, o adlarla anılmaya başlandı . 
Ancak Adem , kendi cinsinden yalmzdı . Ona bir yar
dımcı ; bir eş gerekiyordu. Yüce Allah, Adem'i derin bir 
uykuya daldırdı ve o, derin uykudayken kaburga kemik
lerinden birini aldı , o kemiğin yerin i etle doldurdu ve 
aldığı kemikten kadını (Havva'yı ) yarattı . O sırada 
Adem de, kendisine eş olarak yaratılan Havva da çıp
laktı . Henüz utanma duyguları yoktu.5 

Kır hayvanlarının en hilekarı olan yılan , Havva'nın 
yanma yaklaşarak ona, iyilik ve kötülü�rii bilme ağacı 
olan yasak ağaçtan söz etti . O ağaçtan yedikleri takdirde 
ölmeyecekl erini ;  aksine, ebediyyen hayatta kalacakla
rı nı ,  gözlerinin açılacağını ve iyiyi kötüden ayırt edebile
cek güce kavuşarak Allah gibi ol acaklarını anlattı . 
Bunun üzerine Havva ağaçtan yedi ve Adem'e de yedirdi. 
Gözleri açılmıştı . Çıplak olduklarının farkına vardılar. 
İncir yapraklarını dikerek kendilerine ön lük yaptılar. 

Bu arada günün serinliğinde bah çede gezinen 
Allah'ın sesini duydular. Hemen ağaçların arasına sak
landılar. Allah, Adem'e seslendi : Adem, neredesin? dedi. 
Adem, saklandığı yerden cevap verdi: "Senin sesini bah
çede işittim ve kor.ktum. Çünkü çıplaktım ve bu nedenle 
saklandırn." O zaman yüce Allah: "Çıplak olduğunu sana 
kim bildirdi? Ondan yeme, diye sana emrettiğim ağaçtan 
mı yedin?" dedi. Adem'le Havva olayı olduğu gibi anlattı
lar. Yılanın kendilerini aldattığını söylediler. 

Yüce Allah üçünü de cezalandırdı. Yılana şöyle dedi: 
"Bunu yaptığın için, bütün sığırlardan, ve bütün kır hay
vanlarından daha lan etlisin ; karnın üzerinde yürüye
ceksin, ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin; 
ve seninle kadm arasına düşmanlık koyacağım; o senin 
4. Tckvin, 11117-18. 
5.  Tckvin, İkinci Bab. 
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başına saldıracak, ve sen onun topuğuna saldıracak-
sm . " 

Kadın a  (Havva'ya) da  şöyle dedi: "Zahmetini ve 
gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım; ağrı ile evlat doğu
racaksın; ve arzun kocana olacak, o da sana hakim ola
caktır." 

Adem'e de şöyle dedi : "Karının sözünü dinlediğİn ve 
ondan yemiyeceksin diye, sana emrettiğim ağaçtan yedi
ğin için, toprak senin yüzünden lanetli oldu; ömrünün 
bütün günlerinde zahmetle on dan yiyeceksin ; ve sana 
diken ve çalı bitirecek; ve kır otunu yiyeceksirı ; toprağa 
dönünceye kadar, alnının teriyle ekmek yiyeceksin ;  
çünkü ondan alındın ; çünkü topraksın ve toprağa döne
ceksin ." 

Yüce Allah , her üçüne cezal arın ı bildirdikten sonra 
mevcut Tevrat'a göre dönüp şöyle demiştir: "İ şte , iyiyi ve 
kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu; ve şimdi eli n i uznt
masın ve h ayat ağacından almasın ,  ve yem esin ve ebe
diyyen yaşamasm diye. 

Bilahare yüce Allah , Adem'i Aden bah çesinden 
kovdu. Hayat ağacını korumak için de nöbetçiler yerleş
tirdi ve çevresine her tarafa dönen kılıcın alevini koydu. 
Bundan böyle Adem, toprağı ekerek geçimini sağlamaya 

başladı.6 
Tevrat, Adem'in dokuz yüz otuz yıl yaşadığım,  öldü

ğünde oğul larının ve kızlarının  bulun duğunu/ yüce 
Allah'ın, Adem ve zürriyetinin kötülüklerini gördükten 
s�mra onları yarattığına pişman olduğunu, yüreğinde acı 
duyduğunu fakat Hz. Nuh'u sevdiğini ve gönlünün hoş 

olduğunu anlatmaktadır.8 

2. Tevrat'ta Adem'in Oğulları 

Hz. Havva ilk gebeliğinde Kabil ' i ,  ikincisinde de 
Habil'i doğurmuştur. Habil koyun çobanı olurken, Kabil 

6. Tckvi n, Üçüncü Bab. 
7. Tekvi n, V/4-5.  
8 .  Tekvin, Altıncı Bab. 
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de çiftçi oldu. Bir müddet sonra Kabil, toprakta yetiştir
diklerinden Allah'a kurban getirdi. Habil de sürüsünün 
ilk doğanlarından ve iyilerinden getirdi. Yüce Allah, 
Habil 'in takdimesine baktı ama Kabil'inkine bakmadı. 

Kabil, yüce Allah'ın, getirdiği takdimesine bakma
masına çok öfkelendi. N eticede kıskançlığmdan Habil' i 
öldürdü. 

Yüce Allah, Kabil'e kardeşinin nerede olduğunu 
sordu. Kabil: "Bilmiyorum, ben onun bekçisi miyim?" 
diye cevap verdi. Bunun üzerine yüce Allah ona şöyle 
dedi : "Ne yaptın? Kardeşinin kanının sesi topraktan 
bana bağmydt. Ve şimdi sen toprak tarafından lanet 
edildin , o toprak ki kardeşinin kanını senin elin den 
almak için ağzını açtı ; toprağı i şl ediğİn zaman, artık 
sana kuvvetini verm�yecektir; yeryüzünde kaçak ve ser
seri olacaksın." 

Kabil , yaptığına pişman oldu ve öldürülmekten 
korktu. Yüce Allah ,  onu oradan kovdu ama öldürülme
mesini, öç alma cihetine gidilmemesini emretti . 

Kabil, oradan giderek Aden'in doğusunda Nod diya
rına yerleşti. Orada çocukları oldu. 

3. Hz. Adem Hakkında 
l{ur'an 'da Aıılatılanlarla Tevra t'ta 
Anlatılanlann Bir Mukayesesİ 

Mukayese yaparken dört husus üzerinde duracağız: 
Kıssada Tevrat'm Allah hakkındaki iddiaları; her iki 
anlatım arasında uyuşan noktalar; her iki anlatım ara
sında çelişen noktalar ve bir de birinde zikredilip diğe
rinde zikredilrneyen hususlar. 

a. Tevrat'ın Allah Ilahlundaki iddiaları 
Tahrif edilmiş Tevrat'a göre yüce Allah, evreni n  

yaratı lışını altı günde tamamladıktan sonra yedinci 
günde İstirahat etmiştir. 

Allah hakkında ileri sürülen bu iddia mevcut Tev-
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rat'ın tahrif edildiğinin bir delilidir. Tahrif edildiğine 
dair sadece bu delil bulunsaydı bile, tahrif edildiğini 
ispatlamaya yeterliydi. Her şeye gücü yeten ve her şeyin 
yaratıcısı o lan Allah, başa ki yorulsun. Yüce Allah 
Kur'an'da bu iddiayı reddederek şöyle buyurmaktadır: 
((Andolsun, biz gökleri, yeri ve illisi arasında bulunan
ları altı günde yarattık, bize hiç bir yorgunluk dokun
madı,))9 

Tahrif edilmiş Tevrat'ın iddialarından biri de, yüce 
Allah'ın günün serinliğinde bahçede gezinirken Adem'le 
Havva'nın yasak ağaçtan yediklerinin farkına varması
dır. 

Tevrat'ın bu iddiasına  göre yüce Allah, Adem'le 
Havva'nın yasak ağaçtan yediklerini önceden bilmemek
tedir. Oysa O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Geçmiş de, 
gelecek de, şimdiki zaman da ilminin dı şında değildir. 
Gizliyi de, açığı da bilendir O .  

Yüce Allah'ın Adem'i bahçede aı·arnası , Adem'le 
Havva'nın O'ndan saklanmaları gibi iddialar da haki
katle bağdaşmamaktadır. 

Tevrat'ın Allah hakkındaki iddialarından bir diğeri 
de, O'nun, Adem ve oğullarının yaptıkları kötülüklere 
şahit olduktan sonra Adem'i yarattığına pişman olması
dır. 

Pişmanlık iki sebepten dolayı olur: Ya kişi hevasına 
kapılır, ilerisini düşünmeden bir harekette bulunur ve 
sonra bu yaptığına pişman olur. Ya da yaptığının vara
cağı sonucu bilmez ve bu sebeple bilahare yaptığına piş
manlık duyar. 

Her iki husus da Allah hakkında caiz değildir. 
Hele Hz. Adem'in yasak ağaçtan yemesinden sonra 

yüce Allah'ın: "İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden 
biri gibi oldu." dediğinin iddia edilmesi, sanki Tevrat'ın  
bu ifadelerin i  uyduranın  putperest olduğu izlenimini 
vermektedir. Sanki ortada başka ilahlar var da Allah 
onlara: "İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri 
gibi oldu." diyor. 
9 .  50/Kaf 38. 
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Adem'in, bir daha o ağaçtan yememesi için Allah'ın 
telaşa kapıldığını anımsatan ifadeler de Allah'ı aciz biri 
olarak takdim etmektedir ve bu tür ifadelerin de haki
katle bir ilgisi yoktur. 

b. Her İki Anlatım Arasında 
Uyuşan Hakikatler 

a. Evrenin altı günde yaratıldığı: Ancak Tevrat 
yedinci gün yüce Allah'ın İstirahat ettiğini iddia ederken 
Kur'an bunu yalanlamaktadır. 

b. Hz . Adem'in topraktan yaratİldığı: Tevrat Hz. 
Adem'in topraktan yaratıldığını söylemekle yetinmekte
dir. Kur'an ise, topraktan, çamurdan yapışkan çamur
dan, kokuşmuş çamurdan ve fırınlanmış çamurdan 
yaratıldığını belirterek toprağın geçirmiş olduğu safha
Jara da dikkat çekmektedir. 

c. Hz. Adem'in yasak ağaçtan yediği ve bu sebeple 
cennetten kovulduğu. 

d. Hz. Adem'in çocuklarından birinin, diğerini 
öldürdüğü: Tevrat, çocuklarının adlarını, geçimlerini 
nasıl sağladıklarını belirtirken, Kur'an bu konuda bilgi 
vermemektedir. 

c. Her İki Anlatım Arasında 
Çelişen Noktalar 

a. Tevrat, Hz. Adem'in Allah'ın sureti üzere yaratıl
dığını belirtmektedir. Bu, Kur'an'a terstir. Kur'an, 
Allah'ın hiç bir benzerinin bulunmadığını belirtmekte
dir . 1 0 Allah, yaratıkianna b enzemekten m ünezzehtir. 

"Allah, Adem'i sureti üzere yarattı." hadisinde ania
tılmak istenenin de Tevrat'ın bu iddiasıyla ilgisi yoktur. 
Hadisten ne kastedildiğini yukanda anlatmıştık. 

b. Tevrat'a göre Hz. Adem'le Havva'yı yasak ağaçtan 
yemeleri iÇin onları aldatan yılandır. Kur'an'ın- anlatım
larından aniaşılana göre ise, onları aldatan şeytandır. 

10. 42/Şura l l .  
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Tevrat, yasak ağaçtan ilk yiyenin Havva olduğunu sara
heten iddia etmekte ve yedikten sonra Adem'in yemesini 
sağladığı da ifade edilmektedir. Kur'an'da hangisinin 
önce yediği sarahaten ifade edilmemektedir. Tevrat'a 
göre yasak ağaçtan ilk yiyen Havva olduğu için de kadın 
lanetlenmiştir. Doğum yaparken çektiği sıkıntılar da 
bundan dolayıdır. Ayrıca Havva'yı aldatan yılan da, 
Havva'ya tabi olup ağaçtan yiyen Adem de lanetlenmiş-. 
tir. 

İncil'e göre ise, Hz. İsa'nın çarmıha gerilerek idam 
edilmesi, nesilden nesile intikal eden insanlar üzerin
deki bu lanetin kaldırılması içindir. 

c. Tevrat'a göre yasaklanan ağaç, iyilik ve kötülüğü 
bilme ağacıdır. Ağacın diğer bir özelliği de hayat ağacı 
oluşudur. Ağaçtan yenmesinin yasaklanması ise bu iki 
özelliğinden dolayıdır. 

Tevrat'ın anlattıklarına göre Allah, Adem'in bilgi 
sahibi olmasını istememektedir. Belki de kilisenin ilme 
karşı çıkmasının temelinde bu yatmaktadır. Nitekim 
eşki Yunan mitolojisine göre de ilahlar ilahı makamında 
olan Zeus da bilgi ateşine kimsenin yaklaşınamasına 
çalışmıştır . 1 1  

Kur'an-ı Keriin ise, yasaklanan ağacın ne ağacı 
olduğu ve neden bu ağaçtan yenilmesinin yasaklandı
ğına dair sarih bir bilgi bulunmamaktadır, ama Hz. 
Adem'in bilgi sahibi olmasının Allah tarafından isten
diği anlatılmaktadır� Allah, Adem'e isimleri öğretmiş, 
sonra da onları meleklere arzetmiştir. Böylece Adem'in 
bu yönden meleklerin üstünde olduğunu onlara kanıtla
mıştır. 1 2 Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre Allah, Adem'in 
bilgi sahibi olmasını istemektedir. 

l l .  Bkz.:  Muhammed Ali el-Barr, Allah ve 'l-Enbiya fi 't-Tevrat ve 'l
Ahdi 'l-Kadim, Beyrut-1990, s. 45. 

12. Bkz. :  2/Bakara 31-32. 
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d. Anlatırnların Birinde Zikredilip 
Diğerinde Zikredilmeyen Hususlar 

a. Diğer kıssalarda da olduğu gibi bu kıssada da Tev
rat, yer isimlerini, şahıs isimlerini ve kıssanın zamanını 
vermektedir. Kur'an'da ise geçmiş zaman kipi kullanıl
mak suretiyle kıssanın geçmişte vuku bulduğunu anlatır 
ama şahısların ömrünü, olayın geçtiği tarihi zikretmez. 
Yer ve şahıs isimlerine de çok az yer verir. Şahıs ve yer 
unsurlan eğer olay açısından önem arzediyorsa onları 
zikreder. Olayın zamanını da -eğer bu yönden önem arze
diyorsa- olayın gece mi, gündüz mü, yaz veya kış mevsi
minde mi geçtiğini belirtir ama olayın takvim açısından 
yılını zikretmez. 

Bu kıssada da Tevrat, Adem'in çocuklarının isimle
rini, kıssada geçen şahısların kaç yıl ve nerede yaşadık
Iarım belirtmektedir. Kur'an'da ise ne Adem'in çocukla
rmm isimleri zikredilmiştir, ne ömürleri belirtilmiştir ve 
ne de olayların geçtiği yerler belirtilmiştir. 

b. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in yaratılışından 
önce yüce Allah'ın meleklere bir halife yarataeağına dair 
zikredilen ve meleklerin de cevabını içeren karşılıklı 
konuşma Tevrat'ta zikredilmemektedir. 

c. Tevrat'ta meleklerin Adem'e secde ettiklerine dair 
de bir ifade mevcut değildir. Aynı şekilde şeytanın secde 
etmekten kaçındığı da anlatılmamaktadır. Haddiza
tında Kur'an'daki kıssada şeyt�n, kıssanın temel şahıs
larından biri olduğu halde Tevrat'ta ondan hiç bahsedil
memektedir. 

d. Kur'an, Adem'in yasak ağaçtan yedikten sonra 
tevbe ettiğini ve Allah tarafından tevbesinin kabul edil
diğini belirttiği halde Tevrat'ta böyle bir tevbeden bahse
dilmemektedir. 
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